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Acta n.º 3/2008 
 

 

Aos sete 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 e o Dr. António Manuel de Faria Ferreira.  

Esteve ausente a Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira por motivos 

devidamente justificados. 

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 Sérgio Silva, Director de 

Departamento Administrativo e Financeiro. 
 

 

 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 1553/99 - Julieta da Conceição Filipe 

Domingos 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1411/00 - IMATLÂNTICO - 

Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, Lda. 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 250/02 - QUIMLENA - Construções, Lda. 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1164/04 - Lucídio Neves da Costa 
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1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1251/05 - ÁLVARO ALBINO - Comércio de 

Pronto a Vestir, Lda. 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 20/06 - LEIRIAPONTOCOM, SA 

1.1.7.Processo de obras particulares n.º 318/06 - ROFAR - Sociedade de Gestão 

Imobiliária, Lda. 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 638/06 - Pedrosa & Marques, Lda. 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1174/06 - Fernando Caseiro da Silva 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 1284/06 - Fábrica da Igreja Paroquial dos 

Pousos 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 607/07 - Construções M. Vieira & Oliveira, 

Lda. 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 645/07 - Maria de Jesus Marcelino 

Pereira Santos 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 736/07 - FAGIR - Representações, SA 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 765/07 - João Rodrigues Sobreira 

1.2. Análise do processo de participação n.º 22/08 - José Charana da Costa 

1.3. Análise do processo de licenciamento comercial n.º 7/07 - Ministério da 

Economia e da Inovação - Direcção Regional da Economia do Centro 

1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.4.1. Processo de loteamento n.º 8/77 – Fernando Martins Coelho 

1.4.2. Processo de loteamento n.º 115/79 – José Antunes dos Santos 

1.4.3. Processo de loteamento n.º 15/83 – LUSODOMUS – Empreendimentos 

Imobiliários, SA 

1.4.4. Processo de loteamento n.º 1/87 – Freguesia de Santa Catarina da Serra 

1.4.5. Processo de loteamento n.º 24/90 – Cimpor, Lda. 

1.4.6. Processo de loteamento n.º 11/91 – António Cristiano do Rosário e Outros 

1.4.7. Processo de loteamento n.º 1/05 - JOFIMOL - Investimentos Imobiliários de 

Leiria, SA 

Ponto dois 
Apoio à Freguesia de Carreira. Pagamento de orçamento 

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

Janeiro de 2008 

3.1.2. Anulação de guia de receita e restituição de importância indevidamente 

cobrada a Albino dos Santos. Rectificação da deliberação n.º 1446/07 

3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 

3.2.2. Actualização das taxas municipais 
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3.2.2. Duplicação de pagamento 

3.2.3. Concurso público, por proposta fechada em carta fechada, para adjudicação 

do direito ao 

arrendamento das lojas n.º 0.14, 0.15 e 0.16, do edifício designado por «Centro 

Cultural Mercado de Santana», na cidade de Leiria. Aditamento 

3.2.4. Direito de Preferência da Loja 0.10 do Mercado de Sant'Ana 

3.2.5. Contrato de Comodato entre o Município de Leiria e o Agrupamento do CNE – 

Corpo Nacional de Escutas n.º 1226 – Bajouca, para utilização das instalações da 

EB1 de Bouça de Lá 

3.2.6. Resumos de tesouraria 

Ponto quatro 
Direito de Preferência na alienação de imóvel  na Área Crítica. Ratificação 

Ponto cinco 
5.1. Análise dos seguintes processos relativos à Promoção do 
Desenvolvimento 
5.1.1. Publicidade (Intenção de remoção) 

5.1.2. Publicidade. Cobrança coerciva (ENTFE.3705/07) 

5.1.3. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho 

(ENT.1290/08) 

5.1.4. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho 

(ENT.2094/08) 

5.1.5. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Perda do direito de ocupação do 

lugar de terrado (ENT.11923/07) 

5.1.6. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Atribuição do lugar de terrado n.º 

106 (ENT.1145/08) 

5.1.7. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca do lugar n.º 15 para o lugar 

n.º 204 (ENTFE.292/08) 

5.1.8. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca do lugar n.º 29 para o lugar 

n.º 180 e atribuição do lugar n.º 181 (ENT.2359/08) 

5.1.9. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca do lugar n.º 65 para o lugar 

n.º 50 (ENT.2358/08) 

5.1.10. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca do lugar n.º 67 para o lugar 

n.º 65 (ENT.2356/08) 

5.1.11. Mercado do Levante da Praia do Pedrógão. Pedido de transferência de 

titularidade da autorização e do direito de ocupação do lugar de terrado n.º 51 

(ENT.2007/29671) 

5.1.12. Pagamento de factura à «Alentexpo - organização e montagem de feiras e 

exposições, Lda.» 

CMLeiria/Acta n.º 3, de 2008.02.07 
Im-DA-15-09_A00                                                                                                          
 



124(4)  
 
5.1.13. Pagamento de facturas ao «Intermarché - Fipoleiria Supermercados, Lda.» e 

ao «Station Gândara» 

5.1.14. Apoio às Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria. Feira de 

Natal 

5.1.15. Centrologis - Centro Logístico do Litoral 

5.1.16. Apoio à Freguesia de Colmeias no âmbito do incêndio de 2007 

5.1.17. Apoio à Freguesia do Arrabal para obras no Cemitério 

5.2. Análise do processo relacionado com a Divisão de Ambiente e Serviços 
Urbanos 
Minuta de Contrato de arrendamento urbano para fim não habitacional a celebrar 

entre José Henrique de Jesus Gomes e o Município de Leiria 

Ponto seis 
6.1. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
6.1.1. Atribuição de apoios financeiros no âmbito da Acção Social 

6.1.2. Tesouro das Famílias 

Ponto sete 
7.1.Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
7.1.1. Alteração às normas de funcionamento do:  

7.1.1.1. Teatro José Lúcio da Silva  e modelo de financiamento municipal  

7.1.1.2. Centro Cultural do Mercado Sant’ Ana 

7.1.2. II Encontro de Escritores de Língua Portuguesa. Apoio 

7.1.3. Nomeação do representante no Conselho Consultivo do Centro de Formação 

Profissional 

7.1.4. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva ao Orfeão de Leiria 

7.1.5. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva. Bandas em Concerto 

Ponto oito 
8.1. Contrato-Programa relativo aos custos financeiros associados ao financiamento 

das obras do Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa 

8.2. Contrato-Programa de gestão e exploração do Centro Nacional de 

Lançamentos de Leiria 

8.3. Contrato-Programa com a Leirisport sobre a Pista de Atletismo do Estádio 

Municipal de Leiria 

8.4. Contrato-Programa de gestão e exploração do Complexo Municipal de Piscinas 

de Leiria 

8.5. Contrato-Programa de gestão e exploração da Piscina Municipal da 

Caranguejeira 

8.6. Contrato-Programa de gestão e exploração da Piscina Municipal da Maceira 

8.7. Contrato-Programa de gestão e exploração do Pavilhão Municipal do Arrabal 
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8.8. Contrato-Programa de gestão e exploração do Pavilhão Municipal da Bajouca 

8.9. Contrato-Programa de gestão e exploração do Pavilhão Municipal da 

Caranguejeira 

8.10. Contrato-Programa de gestão e exploração do Pavilhão Municipal das 

Colmeias 

8.11. Contrato-Programa de gestão e exploração do Pavilhão Municipal da Maceira 

8.12. Contrato-Programa de gestão e exploração do Pavilhão Municipal dos Pousos 

8.13. Contrato-Programa de gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Santa 

Eufémia 

8.14. Contrato-Programa para a implementação do Programa Férias 100 Limites 

8.15. Contrato-Programa para a implementação e desenvolvimento do Programa 

«Viveractivo» 

8.16. Contrato de Mandato para a aquisição de equipamentos e intervenções de 

beneficiação no Centro Nacional de Lançamentos de Leiria 

8.17. Contrato de Mandato para a aquisição de equipamentos e intervenções de 

beneficiação no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria 

8.18. Contrato de Mandato para a aquisição de equipamentos e intervenções de 

beneficiação na Piscina Municipal da Caranguejeira 

8.19. Contrato de Mandato para a aquisição de equipamentos e intervenções de 

beneficiação na Piscina Municipal da Maceira 

8.20. Contrato de mandato para a aquisição de equipamentos e intervenções de 

beneficiação no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão 

8.21. Tabela de Preços a praticar no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão 

em 2008  

8.22. Proposta de Regulamento para o Parque de Campismo da Praia do Pedrógão 

8.23. Alteração aos Estatutos da Leirisport, decorrentes da legislação relativa ao 

sector empresarial local 

8.24. Contrato-Programa relativo à reestruturação do empréstimo destinado ao 

financiamento do Estádio Municipal de Leiria 

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

com a Liberty Seguros, SA 

*** 

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

Ponto um 
I Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2008 
 

 Período de antes da ordem do dia  
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Intervenção do munícipe Senhor Armindo da Silva Gaspar 

 

O Senhor Armindo da Silva Gaspar leu a reclamação que apresentou no 

Município de Leiria, a 3 de Setembro de 2007, onde realçou que o que pretendia 

saber aquando a apresentação do seu requerimento era se as reparações não 

deveriam ser executadas pelo empreiteiro, em vez de serem pelos serviços do 

Município.  

Mais informou que a reclamação surge na sequência de uma resposta que 

fora dada ao seu requerimento, onde dizia que as obras já tinham sido efectuadas, 

isso já ele sabia, o que realmente queria saber era a quem competia fazer estas 

reparações, dado que faltava o suporte dos paralelos (lancil) – que o empreiteiro 

não colocou - e foi devido a esta falta que os paralelos caíram. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho explicou que entre a rotunda 

da Almuinha Grande e a Estrada da Estação tinha decorrido há alguns anos atrás 

uma empreitada de renovação de pavimentos, colocação de infra-estruturas e 

execução de passeios, o empreiteiro fez o seu trabalho e foi dado como pronto pelo 

Município. 

Mais tarde, numa zona da envolvente à Rotunda da Almuinha, que não 

pertence ao Município mas sim à Direcção de Estradas, na altura da realização da 

feira ou de alguns eventos existiriam abusos de estacionamento por parte de 

veículos pesados que não só galgavam o passeio como também passavam para o 

outro lado, tendo-se verificado danos nos pavimentos por força de utilização 

indevida.  

Mais informou que logo que se obteve autorização da Direcção de Estradas, 

os nossos serviços procederam à reparação, colocaram-se lancis de forma a não 

permitir passar o passeio e reparou-se o mesmo. Quando apareceu esta 

reclamação, a mesma foi informada pelos nossos serviços, embora afirmasse que 

houve alguma demora na resposta, pelo que pediu desculpas. Houve uso indevido 

dos passeios, pelo que não se pôde imputar as responsabilidades ao empreiteiro 

pelos danos do pavimento. 

A Senhora Presidente concluiu que foi entendido pelos serviços técnicos do 

Município que as danificações que posteriormente apareceram não foram da 

responsabilidade do empreiteiro e daí a Câmara ter procedido como procedeu. 

 

Intervenção da Associação de Pais das escolas da freguesia de Regueira de 
Pontes 

 

A Senhora Carla Pais veio na qualidade de presidente da Associação de 

Pais das escolas do 1.º ciclo e Jardins-de-Infância de Regueira de Pontes, e 
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principalmente como mãe de duas crianças que frequentam aqueles 

estabelecimentos de ensino, questionar pela manutenção daqueles 3 espaços, 1.º 

ciclo de Regueira de Pontes, 1.º ciclo de Chãs e Jardim-de-infância de Regueira de 

Pontes. Andavam há 3 anos em reuniões com o Senhor Vereador Dr. Vítor 

Lourenço, mas as situações mantinham-se, nomeadamente obras começadas e não 

acabadas, o reboco do tecto que caiu e ainda não tinha sido arranjado, quando 

chovia as crianças não têm onde se abrigar, etc.. Perguntou se as crianças não 

mereciam um pouco mais de consideração, visto que pediam a manutenção mínima. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço informou que não diria mais nada 

para além daquilo que já tinha dito aos pais. Os pais já sabiam da intenção da 

Câmara, quais as prioridades que se definiram em termos de parque escolar, cerca 

de 170 equipamentos educativos. Para este ano, no plano de actividades existe uma 

verba para as intervenções mais prioritárias nas escolas, entre as quais se encontra 

a construção do refeitório na escola das Chãs.  

Mais informou que as outras intervenções que a Senhora Carla Pais falara 

são outras deficiências existentes no parque escolar do nosso concelho, não só na 

freguesia de Regueira de Pontes. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço disse ter tido uma reunião com o 

Presidente da Junta para planearem a intervenção no refeitório da escola da Chãs, 

uma vez que existe o plano com verba suficiente, as outras intervenções nos 

equipamentos serão executadas à medida das possibilidades. Existem 

necessidades mais prioritárias do que outras. Na Páscoa iria ser feito o reboco do 

tecto e a obra do refeitório será no Verão. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 

DLB N.º 0121/08 | O Senhor Vereador Dr. Raul Castro propôs manifestar um voto 

de sucesso no desempenho das novas funções do Senhor Dr. José Miguel 

Medeiros, ex-Governador Civil do Distrito de Leiria, novo Secretário de Estado da 

Protecção Civil, tendo a Senhora Presidente concordado. 

 

II – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro questionou a Senhora Vereadora Dra. 

Neusa Magalhães se o contrato de arrendamento da esplanada no Jardim Luís de 

Camões previa a situação de trespasse. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães explicou que não iria haver 

trespasse mas sim a admissão de um novo gerente, a empresa arrendatária 

continuava a ser a Promolazer. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro disse ter havido uma situação de 

trespasse do café no Centro Cultural do Mercado Santana, em que a mais valia foi a 
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favor de privados e neste momento iriam ter uma situação igual. A Câmara devia 

prever algumas destas situações nos contratos de arrendamento. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães explicou que o espaço que é 

do Município de Leiria no Jardim Luís de Camões estava arrendado à empresa 

Promolazer e que o contrato acabava em 2010.  

Mais explicou que se constatou que as janelas estavam vedadas e tivemos 

conhecimento que havia obras no interior, portanto pediu aos serviços para 

verificarem no local o que se passa. Nesta sequência, temos uma informação que 

nos diz que não se trata de um novo arrendatário mas sim de uma pessoa que foi 

convidada para gerir o espaço «Sabor Latino», tendo para esse efeito um contrato 

laboral. Todavia, é evidente que se irá acompanhar esta situação, caso haja razões 

para denunciarmos o contrato de arrendamento denunciaremos.  

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães disse que ia falar 

pessoalmente com o Senhor Luís Vasco e confirmar a informação dada. 

A Senhora Presidente disse ter de se esclarecer e averiguar até ao 

pormenor, sendo certo que se for o que fora explicado pela Dra. Neusa Magalhães, 

a capacidade de actuação não existia. Poderiam acautelar estas situações em 

contratos futuros. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. António Ferreira 
 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira referiu que gostava de ter uma 

relação dos bens imóveis, do património imobiliário do domínio privado. 

A Senhora Presidente explicou que a maior parte das cedências de 

terrenos em loteamentos tem como objectivo a construção de equipamentos e não 

habitações. Estes terrenos ficam registados no domínio privado do Município. 

Durante muito tempo a estratégia era que, quando fosse aprovado um loteamento 

em vez de cederem em espécie cediam em dinheiro, mas de há alguns anos a esta 

parte começou-se a receber os terrenos, que estão em domínio privado e são para 

equipamentos. 

Mais disse para contactar com o director do Departamento Administrativo e 

Financeiro para consulta dos registos. 

 

 

 Ordem do dia  

 

DLB N.º 0122/08 | Presentes as actas das reuniões de 14 e 27 de Dezembro, cuja 

leitura foi dispensada por terem sido previamente distribuídas, tendo a Câmara 

deliberado por unanimidade aprovar as suas redacções finais. 
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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 1553/99 - Julieta da Conceição Filipe 
Domingos 
DLB N.º 0123/08 | De JULIETA DA CONCEIÇÃO FILIPE DOMINGOS, residente na 

Rua Paulo VI, Edifício Paulo VI, Lote 44, 5.º B, na freguesia e cidade de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração do edifício de habitação 

unifamiliar em construção na Rua de Santo António, freguesia e cidade de Leiria. 

As alterações decorrem de pequenos ajustes em obra, incidindo 

essencialmente ao nível do interior da edificação e respectivos alçados. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/24, constante 

do respectivo processo (folha 630), 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 calendarização da execução da obra, uma vez que o alvará de licença de 

construção já não se encontra válido; 

2.º elementos gráficos rectificados por forma a prever uma antecâmara entre a 

garagem e o espaço habitacional no piso do rés-do-chão, por motivos de higiene e 

salubridade, face aos gases provenientes de veículos automóveis; 

3.º planta do rés-do-chão rectificada (incluindo vermelhos e amarelos), devendo 

prever a compartimentação da cozinha (colocação da porta entre a cozinha e a 

sala), face ao disposto no artigo 66.º do Regulamento Geral de Edificações 

Urbanas; 

4.º elementos de sobreposição (vermelhos e amarelos) relativamente às alterações 

no primeiro andar, nomeadamente no que se refere ao gradeamento; 

5.º alçados com indicação dos acabamentos das chaminés, devendo estas 

enquadrar-se nas respectivas fachadas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1411/00 - IMATLÂNTICO - 
Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, Lda. 
DLB N.º 0124/08 | De IMATLÂNTICO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 

TURÍSTICOS, LDA., com endereço postal na Rua de S. Francisco, n.º 7, 2.º, 
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Apartado 2976, na freguesia e cidade de Leiria, referente ao aditamento 

apresentado em fase de audiência prévia quanto aos motivos que estiveram na 

origem da proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para alteração e 

ampliação do edifício destinado a armazém situado na Estrada Nacional 113 – 

Caetanos, freguesia de Pousos, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

A nova solução contempla a desistência do estabelecimento de bebidas com 

pista de dança, mantendo o fraccionamento da edificação em espaços 

independentes (seis) destinados a armazéns. 

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

apresentado constavam elementos que permitiam ultrapassar os motivos que 

estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 

2006/08/31 e concordando com a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/01/24, constante do respectivo processo (folha 

639), 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 cumprir com as condições impostas no diploma de licença n.º 91/2007 emitido 

pela EP – Estradas de Portugal, E.P.E.; 

2.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela Autoridade Nacional 

de Protecção Civil, cujo conteúdo já é do conhecimento da requerente; 

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

seguintes elementos: 

3.1. planta de implantação autenticada pela EP – Estradas de Portugal, referente 

ao diploma de licença n.º 91/2007, devendo esta coincidir com o projecto de 

arquitectura apresentado; 

3.2. projecto de sobreposições (vermelhos e amarelos) rectificado, face às 

alterações pretendidas ao projecto inicialmente aprovado por deliberação de 

Câmara de 2001/03/21. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 250/02 - QUIMLENA - Construções, 
Lda. 
DLB N.º 0125/08 | De QUIMLENA - CONSTRUÇÕES, LDA, com sede social na Rua 

de Sete Rios, n.º 25, na localidade de Vale Faria, freguesia de Santa Catarina da 

Serra, referente ao projecto de arquitectura para alteração do edifício misto 

destinado a habitação colectiva e comércio em construção no Largo do Cruzeiro, 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/24, constante 

do respectivo processo (folha 819), 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, os seguintes elementos: 

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

aos últimos elementos entregues; 

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

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

requerente (folha 812); 

3.º projectos de especialidades. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1164/04 - Lucídio Neves da Costa 
DLB N.º 0126/08 | De LUCÍDIO NEVES DA COSTA, residente na Rua Principal, n.º 

420, na localidade de Outeiro Martinho, freguesia de Guia, concelho de Pombal, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração do edifício misto destinado a 

habitação colectiva e comércio em construção no Gaveto formado pela Rua da 

Colmeia e Rua Dr. Oliveira Salazar, na freguesia e vila de Monte Real. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/24, constante 

do respectivo processo (folha 457), 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 planta do piso da cave rectificada relativamente às dimensões das garagens, por 

forma a prever as medidas mínimas de 2,60 m x 5,00 m, face ao indicado no Anexo 

II do Regulamento do Plano Director Municipal. Refere-se ainda que, poderá optar 

por lugares de estacionamento abertos com a dimensão mínima de 2,30 m x 5,00 m; 

2.º planta do piso da cave com indicação das medidas de segurança contra riscos 

de incêndio (Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril); 

3.º planta do piso da cave de sobreposições (vermelhos e amarelos) rectificada, 

face ao projecto inicialmente aprovado; 

4.º projecto de segurança contra riscos de incêndio, de acordo com o parecer 

emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, cujo o conteúdo deverá ser 

transmitido ao requerente (folha 455); 
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5.º projectos de especialidades. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 1251/05 - ÁLVARO ALBINO - 
Comércio de Pronto a Vestir, Lda. 
DLB N.º 0127/08 | De ÁLVARO ALBINO - COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR, 

LDA., com sede social na Av. Heróis de Angola, n.º 33, rés-do-chão, na freguesia e 

cidade de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração de dois 

edifícios (Loja STOP) situados na Avenida Heróis de Angola, desta cidade. 

A pretensão visa a ampliação da área de comércio, com ocupação no edifício 

confinante em espaço anteriormente licenciado em sede do processo de obras n.º 

112/01, sendo proposta a interligação ao nível dos pisos do rés-do-chão (destinados 

a comércio) e do primeiro andar (destinados a armazém). 

O pedido encontra-se instruído com projecto de segurança aprovado pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil, com actas de condomínio relativas à 

aprovação da proposta e com certidões da Conservatória do Registo Predial 

referentes aos dois edifícios. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/30, constante 

do respectivo processo (folhas 734 e 735), considerando a informação n.º 147/2006 

prestada pela Divisão Jurídica relativamente à ligação entre fracções de prédios 

distintos e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e autorizar o licenciamento da 

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

regulamentares aplicáveis; 

2.º colocar no local da obra placa identificativa dos técnicos responsáveis pela 

elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto 

no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 

3.º colocar aviso de publicidade no local da obra, de acordo com o previsto no n.º 

1 do artigo 78.º da referida disposição legal; 

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

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

Câmara Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

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

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

espaço público, ao levantamento do estaleiro, se o houver, e à limpeza do local da 

obra, de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 555/99, alterado 

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

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

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

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9.º a emissão do alvará de utilização ficará condicionado a que, no caso de cessar 

a unidade funcional dos edifícios, garanta a reposição das edificações de acordo 

com as características iniciais de aprovação, mediante prévio licenciamento a 

requerer na Câmara Municipal; 

10.º apresentar, para efeitos de emissão do alvará de obras, os seguintes 

elementos: 

10.1. requerimento (em duplicado) a solicitar a emissão do alvará, conforme modelo 

disponível neste Município e na seu portal, no sítio: www.cm-leiria.pt.; 

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

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

Setembro; 

10.3. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular da 

operação urbanística; 

10.4. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete de 

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente 

nos termos da lei, no caso de pessoa singular, e certidão do registo comercial 

e cartão de identificação de pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva ); 

10.5. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto 

no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro; 

10.6. apólice de seguro a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º da Portaria 

n.º 1105/01 (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do recibo válido 

comprovativo do respectivo pagamento; 

10.7. livro de obra, com menção do termo de abertura; 

10.8. planta do piso 1 referente ao projecto de estabilidade rectificada, devendo 

prever a abertura contígua ás escadas previstas no projecto de arquitectura; 

10.9. declaração de isenção da apresentação do projecto de RSECE rectificada no 

que se refere à legislação aplicável, solicitando a dispensa de apresentação do 

referido projecto, se for esse o caso. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 20/06 - LEIRIAPONTOCOM, SA 
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DLB N.º 0128/08 | De LEIRIAPONTOCOM, SA, com sede social na Estrada da 

Estação, n.ºs 9 a 11, 3.º, freguesia de Marrazes, cidade de Leiria, referente ao 

projecto de arquitectura para legalização de alterações no edifício situado no Largo 

de Camões, n.º 15, freguesia e cidade de Leiria, com mudança de uso para 

estabelecimento de restauração. 

Na sequência da deliberação tomada em reunião de 2006/05/04, e por 

despacho da Senhora Presidente datado de 2006/10/12, foi autorizado o 

licenciamento de obras de alteração e ampliação do edifício supra citado, com vista 

à instalação de um estabelecimento de restauração e bebidas. 

O projecto de alterações em análise refere-se ao realinhamento da fachada 

posterior e ajustamentos interiores relativamente à compartimentação, tendo 

merecido pareceres favoráveis da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, da 

Autoridade Nacional de Protecção Civil e da Autoridade de Saúde. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/29, constante 

do respectivo processo (folha 600), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer da Autoridade de Saúde, cujo o conteúdo 

deverá ser transmitido à requerente (folha 596); 

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

2.1. memória descritiva rubricada pelo técnico autor do projecto de arquitectura; 

2.2. plantas à escala 1:50 compatíveis com as restantes peças do projecto, face 

aos elementos apresentados à escala 1:100, nomeadamente no que se refere 

à profundidade da construção (pisos 1 e 2); 

2.3. projectos de especialidade. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil (folhas 597 e 343). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 318/06 - ROFAR - Sociedade de 
Gestão Imobiliária, Lda. 
DLB N.º 0129/08 | De ROFAR - SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDA, com 

sede social no Largo Santana, n.º 11, freguesia e cidade de Leiria, referente ao 

aditamento ao projecto de arquitectura, aprovado por deliberações de Câmara de 

2006/09/28 e 2007/10/16, para alteração e ampliação do edifício habitacional e 

comercial situado no Largo Cónego Maia, freguesia e cidade de Leiria. 
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As alterações incidem essencialmente na introdução de mais um piso na 

cave, destinado a estacionamento e arrumos, e contemplam uma nova solução para 

os alçados e cobertura. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/02/01, constante 

do respectivo processo (folha 1098), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, 

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

deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer emitido pela Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana, cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folha 1097); 

2.º esclarecer quanto ao cumprimento da totalidade dos aspectos previstos no 

Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, no que se refere à segurança contra incêndios 

no piso de estacionamento proposto (-2), nomeadamente no que se refere à 

caracterização construtiva dos materiais a aplicar e respectivas classes de 

resistência ao fogo (capítulo III) e meios de primeira intervenção (capítulo IX); 

3.º o acesso às zonas de arrumos da cave no piso -2 deverá ser efectuado através 

de câmaras corta fogo (antecâmaras); 

4.º apresentar, no prazo de seis meses, os respectivos projectos de especialidade. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 638/06 - Pedrosa & Marques, Lda. 
DLB N.º 0130/08 | De PEDROSA & MARQUES, LDA, com sede social na Rua dos 

Albertos, na localidade de Seixo, freguesia de Guia, concelho de Pombal, referente 

ao projecto de arquitectura para alteração e ampliação do edifício de habitação 

unifamiliar e muros situados na Rua da Paz, n.º 20, Sismaria, freguesia de 

Marrazes, cidade de Leiria, acompanhado da informação prestada pelo 

Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que a requerente não 

apresentou elementos em fase de audiência prévia no sentido de solucionar os 

motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião 

de 2006/12/21, cujo o conteúdo lhe foi transmitido através do oficio n.º 487, datado 

de 2007/01/12. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que a requerente não 

apresentou elementos que permitissem obstar aos motivos que estiveram na origem 

da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2006/12/21 e concordando 

com a informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 

2008/01/28, constante do respectivo processo (folha 83), deliberou por 
unanimidade indeferir o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 
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555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião 

de 2006/12/21, transmitidos através do ofício n.º 487, datado de 2007/01/12. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 1174/06 - Fernando Caseiro da Silva 
DLB N.º 0131/08 | De FERNANDO CASEIRO DA SILVA, com endereço postal na 

Rua da Moitoa, n.º 1, na localidade de Santo Antão, freguesia e Município da 

Batalha, referente ao projecto de arquitectura para construção de edifício de 

habitação colectiva em Cruz da Areia, freguesia e cidade de Leiria, numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Média Densidade. 

Para o local está a decorrer o processo URB 3/06, referente às infra-

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

deliberação tomada em reunião de Câmara de 2007/11/27. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/25, constante 

do respectivo processo (folha 113), 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 ao domínio público o espaço destinado ao arruamento e lugares de 

estacionamento, de acordo com o previsto no processo URB 3/06; 

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

verificar-se a emissão do alvará de obras de urbanização a que se refere o processo 

indicado no ponto anterior; 

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

3.1. projectos de especialidades; 

3.2. alçados nascente e sul rectificados relativamente à indicação dos pontos 

cardeais; 

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

ou depósito bancário no valor de €4.000,00, 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, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A garantia 

apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara 

Municipal.»; 
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5.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; 

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

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

referentes ao processo de urbanização supra citado; 

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

danificadas durante a obra; 

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

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

 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 1284/06 - Fábrica da Igreja Paroquial 
dos Pousos 
DLB N.º 0132/08 | De FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DOS POUSOS, com 

endereço postal na Rua Barão Viamonte, freguesia de Pousos, cidade de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de casa mortuária e muros, 

com demolição de edificações existentes, no local acima indicado, numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Média Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/28, constante 

do respectivo processo (folha 116), 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 seis meses, os seguintes elementos: 

1.1. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura relativo aos 

últimos elementos entregues; 

1.2. projecto de segurança contra riscos de incêndios, de acordo com o parecer 

emitido pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, actualmente 

designado por Autoridade Nacional de Protecção Civil, cujo o conteúdo deverá 

ser transmitido à requerente (folha 59); 

1.3. projectos de especialidades, incluindo projecto de drenagem de águas pluviais 

relativo às áreas envolventes ao edifício, devendo prever a construção de 

colector para drenagem das referidas águas até um meio receptor adequado, 

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

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

Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 
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2.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, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A garantia 

apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara 

Municipal.»; 

3.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, e das normas técnicas referentes à 

acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada (Decreto-Lei n.º 123/97, de 

22 de Maio); 

4.º previamente à emissão da autorização de utilização, proceder à reposição das 

infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra. 

Mais deliberou transmitir à requerente os conteúdos dos pareceres emitidos 

pelo Ministério da Defesa Nacional - Força Aérea e pela Autoridade de Saúde 

(folhas 100 e 114). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 607/07 - Construções M. Vieira & 
Oliveira, Lda. 
DLB N.º 0133/08 | De CONSTRUÇÕES M. VIEIRA & OLIVEIRA, LDA., com sede 

social na Travessa do Outeiro, n.º 30, Padrão, freguesia de Pousos, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de edifício misto destinado a habitação 

colectiva e comércio, com demolição do edificado existente na Rua dos 

Filarmónicos, n.º 1, freguesia de Marrazes, cidade de Leiria, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/28, constante 

do respectivo processo (folha 125), 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 execução do passeio 

e estacionamentos, sendo que o passeio deverá possuir 1,60 m de largura junto ao 

edifício; 

2.º apresentar, no prazo de seis meses, o seguinte: 
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2.1. elementos rectificados do projecto de arquitectura de modo a cumprir com o 

disposto nos seguintes artigos: 

2.1.1. 67.º e 68.º do Regulamento do Plano Director Municipal, relativamente 

ao número de lugares de estacionamento dentro da parcela; 

2.1.2. 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 0,50 m acima da 

cobertura; 

2.2. memória descritiva e estimativa orçamental rectificadas, devendo as mesmas 

indicar a área do sótão; 

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 €8.000,00, 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, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A garantia 

apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara 

Municipal.»; 

4.º garantir o cumprimento do previstos 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 assegurar em obra o cumprimento do disposto nos artigos 110.º e 112.º do 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas, relativamente à independência e 

secção de condutas de evacuação de gases e fumo, e das normas técnicas 

previstas no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, no que se refere aos espaços 

comuns do edifício; 

6.º a rampa de acesso às garagens não poderá interferir com o passeio exterior à 

edificação; 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

7.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio, estacionamento 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; 

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

à área a ceder ao domínio público; 
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8.º aquando da constituição da propriedade horizontal, os lugares de 

estacionamento encravados deverão ficar afectos à mesma fracção, devendo 

prever, no mínimo, um lugar autónomo por cada fogo. 

Mais deliberou transmitir à requerente os conteúdos dos pareceres emitidos 

pela Autoridade Nacional de Protecção Civil e pelo Ministério da Defesa Nacional – 

Força Aérea (folhas 101 e 100). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 645/07 - Maria de Jesus Marcelino 
Pereira Santos 
DLB N.º 0134/08 | De MARIA DE JESUS MARCELINO PEREIRA SANTOS, 

residente na Rua José Fonseca Magro, n.º 4, Pinheiros, freguesia de Marrazes, 

cidade de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para legalização de vedação e 

de edifício destinado a actividade agrícola na Rua das Flores – Relvas, Pinheiros, 

freguesia de Marrazes, cidade de Leiria, 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 2008/01/28, constante 

do respectivo processo (folha 44), 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 seis meses, projectos de especialidades; 

2.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil relativamente ás 

propriedades confinantes; 

3.º garantir 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; 

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

danificadas durante a obra. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 736/07 - FAGIR - Representações, 
SA 
DLB N.º 0135/08 | De FAGIR - REPRESENTAÇÕES, SA, com sede social na Rua 

de Leiria, n.º 113, na localidade de Embra, freguesia e Município da Marinha 

Grande, referente ao projecto de arquitectura para legalização de obras de alteração 

do edifício situado na Estrada da Carreira de Tiro, Rego de Água, freguesia de 

Marrazes, cidade de Leiria, com a criação de cinco fracções destinadas a armazéns, 
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numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como áreas de 

Terciário. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento 

de Operações Urbanísticas em 2008/01/28, com o seguinte teor: 

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

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

que: 

1.º a pretensão obteve parecer desfavorável da Autoridade Nacional de Protecção 

Civil, cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folha 66); 

2.º não apresenta requerimento / pedido de licença (Mod. 3 – 01) subscrito por dois 

gerentes, face ao indicado na forma de obrigar constante da certidão da 

Conservatória do Registo Comercial. Caso o administrador tenha poderes para 

subscrever o pedido em causa, deverá apresentar o respectivo documento 

comprovativo; 

3.º a pretensão abrange dois artigos matriciais, pelo que deverá proceder-se à 

anexação dos mesmos; 

4.º as áreas das parcelas medidas na planta de implantação não coincidem com o 

valor constante das certidões da Conservatória do Registo Predial, sendo que a 

área medida nos elementos gráficos é inferior à registada nas certidões; 

5.º os elementos de sobreposição (vermelhos e amarelos) não coincidem com os 

projectos inicialmente aprovados; 

6.º o pedido não prevê o cumprimento do disposto nos artigos 1360.º e 1364.º do 

Código Civil, relativamente aos vãos junto aos limites da propriedade; 

7.º não apresenta plantas com indicação das dimensões da totalidade do edifício. 

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

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

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

177/01, de 4 de Junho.» 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/28, e face ao 

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

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

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

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

proposta de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pela 

EDP – Distribuição de Energia, SA (folha 63). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.14. Processo de obras particulares n.º 765/07 - João Rodrigues Sobreira 
DLB N.º 0136/08 | De JOÃO RODRIGUES SOBREIRA, residente na Av. Nossa 

Senhora de Fátima, Edifício Nico, n.º 51, 6.º esquerdo, freguesia e cidade de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para legalização de alterações nos espaços 

comerciais situados ao nível do rés-do-chão dos edifícios localizados na Rua 

Comissão Iniciativa, n.ºs 37 e 39, freguesia e cidade de Leiria, com mudança de uso 

para estabelecimento de restauração e bebidas. 

A pretensão abrange duas edificações distintas, embora pertencentes ao 

mesmo titular, pretendendo-se a sua ligação ao nível do rés-do-chão para uma 

única utilização, pelo que, face à informação prestada pela Divisão Jurídica em 

casos semelhantes (Informação n.º 147/2006) não se vê inconveniente no 

deferimento do pedido. 

O processo encontra-se instruído com pareceres favoráveis do Governo 

Civil, da Autoridade de Saúde, da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana e 

com projecto de segurança contra riscos de incêndio aprovado pela Autoridade 

Nacional de Protecção Civil. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/28, constante 

do respectivo processo (folha 114), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 

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

deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

1.1. contrato de arrendamento relativo ao espaço a que se refere a matriz n.º 74, 

face ao actual titular do processo, dado que apenas é apresentado um 

contrato para matriz n.º 117; 

1.2. projectos de especialidade; 

2.º a emissão do alvará de utilização ficará condicionado a que, no caso de cessar a 

unidade funcional dos edifícios, deverá garantir a reposição das edificações de 

acordo com as características iniciais de aprovação, mediante prévio licenciamento 

a requerer na Câmara Municipal. 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Governo Civil (folhas 110 e 111). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise do processo de participação n.º 22/08 - José Charana da Costa 
DLB N.º 0137/08 | De JOSÉ CHARANA DA COSTA, residente na Travessa Maria 

do Moinho, n.º 10, Casal da Víbora, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia 

de Coimbrão, referente à vistoria efectuada ao muro de suporte situado no local 
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acima indicado, na sequência da exposição apresentada por Maria de Fátima 

Rodrigues. 

Da vistoria efectuada em 2007/12/19, verificou-se que o muro em causa se 

encontra em avançado estado de degradação, apresentando fissuras verticais em 

toda a extensão, e com a estrutura a ceder, ameaçando ruir para a via pública. 

No local foi ainda verificada a existência de outras construções em ruínas, 

sendo uma delas um muro de características semelhantes ao acima descrito, que 

também se encontra instável e deformado, e outra um edifício devoluto em 

avançado estado de degradação, sobre o qual cresce vegetação e se acumulam 

lixos, colocando em risco a segurança pública. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando o teor do auto da 

vistoria efectuada em 2007/12/19 e a informação prestada pela Divisão 

Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 

2008/01/25, constantes do respectivo processo (folhas 19 e 20), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Presidente em 2007/11/23, o qual 

ordenou a realização da vistoria ao muro acima referido, face ao disposto no n.º 3 

do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 

11 de Janeiro; 

2.º notificar o proprietário do muro em causa, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 

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

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, 

para no prazo de dez dias tomar medidas no sentido de minimizar a sobrecarga 

sobre o muro e proceder à sua estabilização/reconstrução, conforme indicado no 

Auto de Vistoria n.º 276/07, cujo o conteúdo lhe deverá ser transmitido; 

3.º notificar o proprietário do terreno confinante, no qual se encontra o edifício em 

ruínas, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

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

Junho, e na alínea c) do n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, para no prazo de trinta dias proceder 

à demolição do referido edifício, retirar todo o entulho, desmatar e limpar o terreno, 

conforme indicado no Auto de Vistoria n.º 276/07, cujo o conteúdo lhe deverá ser 

transmitido; 

4.º comunicar à Freguesia do Coimbrão, na qualidade de titular de um dos terrenos 

confinantes, para proceder à estabilização do muro de suporte situado na sua 

propriedade e à desmatação e limpeza do terreno, conforme indicado no Auto de 

Vistoria n.º 276/07, cujo o conteúdo lhe deverá ser transmitido. Os trabalhos de 

estabilização do muro deverão ser efectuados em conjunto com o proprietário do 
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muro situado no alinhamento confinante, uma vez que as edificações se encontram 

em situações semelhantes; 

5.º dispensar a audiência prévia dos interessados, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 

de Janeiro), por se considerar urgente a decisão tomada, uma vez que a situação 

existente no local poderá colocar em causa a salvaguarda da segurança pública. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise do processo de licenciamento comercial n.º 7/07 - Ministério da 
Economia e da Inovação - Direcção Regional da Economia do Centro 
DLB N.º 0138/08 | De MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO - DIRECÇÃO 

REGIONAL DA ECONOMIA DO CENTRO, com sede social na Rua Câmara 

Pestana, n.º 74, Coimbra, solicitando parecer, para efeitos de aprovação de 

localização, acerca do estabelecimento comercial (Rádio Popular) que a Sociedade 

Rádio Popular – Electrodomésticos, SA, pretende instalar numa das edificações 

situadas junto ao nó de ligação entre o IC2 e a A8, em Alto do Vieiro, freguesia de 

Parceiros, cidade de Leiria, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Área de Terciário, sendo proposta uma nova acessibilidade junto ao 

IC2 e ao cruzamento com a via municipal confinante. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/01/30, constante 

do respectivo processo (folha 32), deliberou por unanimidade emitir parecer 

desfavorável acerca da localização do estabelecimento comercial acima referido, 

dado que: 

1.º a EP – Estradas de Portugal, E.P.E., não emitiu parecer favorável, referindo que 

o projecto foi remetido aos serviços centrais para parecer superior, devendo dar-se 

conhecimento ao requerente do respectivo conteúdo (folha 31); 

2.º a pretensão não é esclarecedora quanto ao licenciamento da totalidade das 

construções existentes junto à via municipal do lado Norte; 

3.º  o pedido não é totalmente elucidativo quanto à volumetria do edificado, dado que 

não são apresentados perfis da referida edificação, com indicação dos arruamentos 

envolventes; 

4.º  não é esclarecida a utilização do edifício designado pela letra «B», sendo 

apenas referido que o mesmo se destinará a comércio não especificado; 

5.º não se encontram indicados na zona de estacionamento os lugares a afectar a 

pessoas com mobilidade condicionada, nos termos do previsto no Decreto-Lei n.º 

163/06, de 8 de Agosto; 

6.º  não é representada em planta a localização dos recipientes de recolha de 

resíduos sólidos urbanos; 
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7.º o pedido refere que se trata de «um estabelecimento comercial integrado em 

conjunto comercial (Leiria Gran Plaza)» não sendo claro quanto à sua localização, 

face aos elementos gráficos apresentados. 

8.º face à área de venda do empreendimento (2500,00 m2), e tendo em conta o 

disposto no n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 12/04, de 30 de Março, a competência da 

aprovação de localização não é da Câmara Municipal, pelo que o pedido deverá ser 

devidamente esclarecido. 

Mais deliberou transmitir a decisão que recaiu sobre o assunto à Direcção 

Regional de Economia do Centro e informar de que o referido parecer poderá ser 

revisto no caso de eventual reformulação do pedido com correcção dos aspectos 

acima indicados, carecendo o mesmo de parecer do Departamento de Obras 

Municipais desta Câmara relativamente ao enquadramento na via municipal 

confinante. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.4.1. Processo de loteamento n.º 8/77 – Fernando Martins Coelho 
DLB N.º 0139/08 | De FERNANDO MARTINS COELHO, acompanhado de um 

requerimento de Moniz & Ribeiro, Lda., com sede na Rua das Portelinhas, n.º 5 no 

lugar de Loureira, da freguesia de Santa Catarina da Serra, do concelho de Leiria, a 

solicitar alterações ao lote n.º 12, do loteamento situado no lugar de Quinta dos 

Capuchos, consistindo as mesmas em que o número de fogos estabelecidos seja 

considerado como máximo, podendo vir a ser reduzidos e na possibilidade de 

utilização da cobertura para fins de lazer.  

Não são alterados os parâmetros urbanísticos. 

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

prestada pela Divisão de Loteamentos, datada de 14 de Janeiro de 2008, constante 

do respectivo processo (folha 842), deliberou por unanimidade aprovar as 

alterações solicitadas.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4.2. Processo de loteamento n.º 115/79 – José Antunes dos Santos 
DLB N.º 0140/08 | De JOSÉ ANTUNES SANTOS, residente no lugar de Bouça, da 

freguesia de Colmeias, do concelho de Leiria, acompanhado de dois requerimentos 

a solicitar o seguinte: 

1.º De José Antunes Santos, a solicitar alterações aos lotes n.º (s) 4 e 5, do 

loteamento situado em Marinheiros, freguesia de Marrazes, cidade de Leiria.  

2.º Do condomínio dos lotes 1, 2 e 3, a solicitar a conclusão das obras de arranjos 

exteriores do referido loteamento. 
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Sobre os presentes assuntos, foi emitido o seguinte parecer pela Divisão de 

Loteamentos, que se transcreve: 

«Relativamente ao ponto n.º 1, as alterações consistem na junção dos lotes 

4 e 5, para um lote a designar como lote 4. Com a união dos dois lotes, o requerente 

junta 126m² ao loteamento e são redefinidos os seguintes parâmetros urbanísticos 

para o lote 4: 

⎯ Área de construção = 1530m²; 

⎯ Área de implantação = 999,50m²; 

⎯ Número de fogos = 15; 

⎯ Número de pisos de 2 para 4 + 2 caves; 

⎯ Aumento da área total de cedência ao domínio público em 701m².  

A proposta tem enquadramento no PDM, atendendo que não é alterado o 

índice de construção. 

Foram consultadas as entidades. 

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.  

Quanto ao ponto n.º 2 (Condomínio dos lotes 1, 2 e 3), o requerente das 

alterações, aos lotes 4 e 5, também promotor do loteamento, assume o 

compromisso na conjugação e na execução das obras dos arranjos exteriores, que 

os condóminos dos lotes 1, 2 e 3 solicitam. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e considerando as informações 

prestadas pelo Departamento de Obras Municipais e pela Divisão de Loteamentos, 

datadas de 30 de Julho de 2007 e 19 de Outubro de 2007, respectivamente e 

constantes do respectivo processo (folhas 519 verso, 606 e 607), deliberou por 
unanimidade aprovar as alterações propostas, relativamente ao ponto n.º 1, ficando 

as mesmas condicionadas ao seguinte: 

1.º Apresentar projectos de infra-estruturas no prazo de um ano, elaborados de 

acordo com os respectivos pareceres técnicos;  

2.º Conjugar os projectos a elaborar com o projecto de arranjos exteriores elaborado 

pelo Município de Leiria, existente no processo, para a envolvente dos lotes 1, 2 e 3; 

3.º Deverá ceder 701m², destinados a zonas verdes, passeios, arruamentos e 

estacionamentos;  

4.º Deverá igualmente efectuar o pagamento no valor de €33.006,85 a favor do 

Município de Leiria, por área não cedida para equipamento (556,54m²), pelo 

aumento da área de construção em 703m².  

Mais deliberou dar conhecimento aos moradores, de que o promotor do 

loteamento se compromete a conjugar e executar os arranjos exteriores do 

loteamento, com as alterações solicitadas aos lotes 4 e 5. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4.3. Processo de loteamento n.º 15/83 – LUSODOMUS – Empreendimentos 
Imobiliários, SA 
DLB N.º 0141/08 | Retirado 

 
1.4.4. Processo de loteamento n.º 1/87 – Freguesia de Santa Catarina da Serra 
DLB N.º 0142/08 | Da Freguesia de Santa Catarina da Serra acompanhado de um 

requerimento da Freguesia e Outros, com sede na freguesia e vila de Santa 

Catarina da Serra, do concelho de Leiria, a solicitar alterações ao loteamento, 

constituído por 19 lotes para habitação e comércio, situado no lugar de Fazarga, da 

freguesia de Santa Catarina da Serra. 

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

seguinte informação:  

«Trata-se de uma alteração ao loteamento constituído por 19 lotes para habitação e 

comércio. 

As obras de urbanização foram suspensas por ter havido um embargo 

judicial que entretanto foi cancelado. 

É apresentado um ajustamento à solução urbanística com a criação de 

estacionamento público, que na solução inicial é inexistente e o redimensionamento 

dos lotes, passando a ser constituído por 22 lotes, sendo 21 de habitação unifamiliar 

e 1 de equipamento – Lar de 3.ª idade. 

O somatório da área dos 19 lotes já constituídos é distribuída pelos 22 lotes 

agora propostos. 

Verifica-se um aumento da área de construção inicial de 5.125,21m² para 

habitação e comércio, para 5.550m² de construção para habitação e 1200m² para 

equipamento – Lar de 3.ª idade. 

A propriedade insere-se em espaço urbano, tendo uma parte em espaço 

florestal e outro espaço em REN. 

A alteração ao loteamento tem enquadramento no PDM, verificando-se que 

os lotes não interferem com a área de REN. 

Verifica-se igualmente, que uma parte dos lotes 11, 14, 15, 16, 17, 21 e 22, 

estão em espaço florestal, mas correspondem à área já ocupada por lotes já 

constituídos. 

Os projectos de infra-estruturas tiveram pareceres favoráveis das entidades 

e serviços do Município de Leiria. 

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

prestada pela Divisão de Loteamentos, datada de 29 de Janeiro de 2008, constante 
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do respectivo processo, (folhas 546, 546 verso, 547 e 547 verso), deliberou por 
unanimidade aprovar as alterações solicitadas, ficando condicionadas ao seguinte: 

1.º Os requerentes têm o prazo de 1 ano para requerer a emissão do aditamento ao 

alvará e igualmente o prazo de 1 ano para executar as obras de urbanização; 

2.º A planta de síntese a anexar ao alvará de loteamento deve indicar o uso dos 

pisos abaixo das cotas de soleira, para estacionamentos e arrumos; 

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

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

expressa da Câmara Municipal / EDP»; 

3.1 A favor do Município de Leiria, no valor de €62.988,47 (incluído o IVA 21%) 

destinados às infra-estruturas da rede eléctrica; 

3.2 A favor do Município de Leiria, o valor de €74.051,20 destinados à execução da 

rede de águas, esgotos domésticos e pluviais;  

3.3 A favor do Município de Leiria, no valor de €124.801,05, destinados à execução 

de arruamentos; 

3.4 A favor do Município de Leiria, no valor de €19.466,05 destinados à execução de 

espaços verdes. 

4.º Efectuar pagamento aos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de 

Leiria, no valor de €9.500,00 + IVA para reforço da rede de água.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4.5. Processo de loteamento n.º 24/90 – Cimpor, Lda. 
DLB N.º 0143/08 | De CIMENTOS MACEIRA E PATAIAS, SA, acompanhado de um 

requerimento de Orhabit – Investimentos Imobiliários, Lda., com sede no lugar de 

Alcogulhe de Cima, da freguesia de Maceira, do concelho de Leiria, a solicitar 

alterações ao lote n.º 5 do loteamento situado no lugar de Maceirinha, da freguesia 

de Maceira, consistindo as mesmas na subdivisão do mesmo em três lotes, 

designados por 5A, 5B e 5C, resultando num aumento dos valores urbanísticos, 

nomeadamente o número de fogos de 1 para 3, para moradias unifamiliares e da 

área de construção de 270m² para 990m², enquadrando-se no PDM.  

Foram consultadas as entidades e respectivos serviços do Município de Leiria. 

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 a informação 

prestada pela Divisão de Loteamentos, datada de 29 de Janeiro de 2008, constante 

do respectivo processo (folha 255), deliberou por unanimidade aprovar as 

alterações solicitadas, ficando condicionadas ao seguinte: 
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1.º Apresentar os projectos de infra-estruturas no prazo de 1 ano, elaborados de 

acordo com os condicionalismos estabelecidos pelas respectivas entidades e 

serviços do Município de Leiria; 

2.º Efectuar os seguintes pagamentos: 

a) aos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Leiria, no valor 

de €1.500+IVA para financiamento da rede de água ; 

b) ao Município de Leiria, no valor de €3.762,98 como compensação por 

insuficiência de 176m² de área de cedência para equipamento, correspondente ao 

aumento de área de construção proposto. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4.6. Processo de loteamento n.º 11/91 – António Cristiano do Rosário e 
Outros 
DLB N.º 0144/08 | Retirado 

 
1.4.7. Processo de loteamento n.º 1/05 - JOFIMOL - Investimentos Imobiliários 
de Leiria, SA 
DLB N.º 0145/08 | De JOFIMOL – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE LEIRIA, 

SA, com sede na Quinta dos Parceiros, lugar e freguesia de Parceiros, cidade de 

Leiria, acompanhado de um requerimento a solicitar uma operação de loteamento, 

para a constituição de 16 lotes para habitação unifamiliar, encontrando-se a 

propriedade inserida em núcleo urbano – área habitacional ou residencial, estando 

cerca de 900m² fora do núcleo urbano, abrangidos por outros solos agrícolas e 

espaços florestais, sem condicionantes de RAN e REN, sito no lugar de Cerrada de 

Alcogulhe, da freguesia de Azoia, do concelho de Leiria. 

O presente processo foi a reunião de Câmara de 27 de Novembro de 2007, 

na sequência de informação prestada pela Divisão de Loteamentos, que propunha a 

aprovação de ajustamento dos limites do espaço urbano, de acordo com a alínea c) 

do n.º 2 do artigo 96.º do Regulamento do PDM, tendo sido deliberado manifestar a 

sua concordância relativamente ao ajustamento de pormenor e remeter à 

Assembleia Municipal para efeito do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 96.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal.  

Posteriormente, o processo foi remetido a sessão de Assembleia Municipal 

de 20 de Dezembro de 2007, tendo sido aprovado o ajustamento de pormenor, nos 

termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 96.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal.  

Sendo assim, a Divisão de Loteamentos propõe a aprovação do loteamento. 

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

prestada pela Divisão de Loteamentos, datada de 18 de Janeiro de 2008, constante 

do respectivo processo (folhas 95), deliberou por unanimidade aprovar o 
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loteamento, condicionado à apresentação dos projectos das infra-estruturas, no 

prazo de 1 ano, elaborados com base nos condicionalismos referidos nas 

informações das entidades e serviços da Câmara Municipal de Leiria.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
 Depar tamento  de  Obras  Munic ipa is 

 

Apoio à Freguesia de Carreira. Pagamento de orçamento 
DLB N.º 0146/08 | Presente pedido de apoio da Freguesia de Carreira para suportar 

os custos de colocação de ramal de ligação de energia eléctrica pela EDP, no valor 

de €2.207,29, para o abastecimento de energia eléctrica a suas instalações de 

serviços. 

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

3073/08, de 4 de Janeiro.  

A Câmara tomou conhecimento e, no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade apoiar a Freguesia de Carreira no valor de 

€2.207,29, para fazer face às despesas com a ligação para o abastecimento de 

energia eléctrica às suas referidas instalações de serviços. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

3.1. Análise do processo relacionado com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês 
de Janeiro de 2008 
DLB N.º 0147/08 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções 

Fiscais referente ao pretérito mês de Janeiro para conhecimento da Câmara 

Municipal: 

ACTIVIDADE QUANTIDADE VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

VALOR VARIAÇÃO  
(MÊS 

ANTERIOR) 
Instauração de novos 

PEF’ s 
 

47 
 

42,42% 
 

€2.166,10 
 

77,76% 

Mercados 40 37,93% €1.879,74  74,21% 
Ocupação da via pública 7 75% €286,36   105,14% 

Tramitação de PEF’ s 91 -68,18%  -  
Citação de executados 48 17,07% -  - 

PEF’ s  activos 566 0,18 % €18.219,38  1,21 % 
CMLeiria/Acta n.º 3, de 2008.02.07 
Im-DA-15-09_A00                                                                                                          
 



151(31)  
 

SMAS 332 -2,6 %    €7.841,67 -1,80 % 
Mercados 164 5,13 % €7.017,08 7,56 % 
Ocupação da via pública 49 6,5 % €1.124,01 3,58% 
Publicidade 16 0% €1.565,10  0 % 
Metrologia 1 0% €14,56 0 % 
Diversos 5 0% €827,56 0 % 

PEF’ s extintos por 
pagamento 

 

44 
 

-13,73% 
 

€2.458,44  
 

-9,26 % 

SMAS 8  

- 
€329,23 - 

Mercados 32 - €1.825,80 - 

Ocupação da via pública 4 - €303,41 - 

Penhora de Pensões  

1 
 

- 
 

€407,21 
 

- 

A Câmara tomou conhecimento. 
 
3.1.2. Anulação de guia de receita e restituição de importância indevidamente 
cobrada a Albino dos Santos. Rectificação da deliberação n.º 1446/07 
DLB N.º 0148/08 | Considerando que a deliberação n.º 1446/07, da reunião de 27 

de Novembro de 2007, contém incorrecções, é necessário proceder à sua 

rectificação. 

Assim, onde se lê: «autorizar a restituição/devolução ao Senhor Albino dos 

Santos da importância indevidamente arrecadada a título de receita corrente, 

conforme valores acima descriminados, através da classificação 

01.03/06.02.03.01», deverá ler-se: «autorizar a restituição de receita corrente dos 

valores acima discriminados». 

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

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

 

3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 0149/08 | 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 e pelo Sr. Vice-Presidente, no período de 22 de Janeiro a 6 de Fevereiro 

de 2008 correspondente às Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 215, 222, 522, 605 a 

619, 666, 668, 794, 795, 797 a 800, 804, 812 a 814, 817, 818, 821, 823 a 833, 934, 

936 a 938, 940, 983, 996, 1006, 1053,1059, 1071, às Ordens de Pagamento de 

Tesouraria n.ºs: 52 a 59, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 15, 28, 37, 38, 

83, 85, 122, 126, 127, 129, 131, 132, 134 a 151, 197, 198, 201, 210, 259, 260, 263 a 

268, 271, 274, 286, 288, 291, 298, 312, 315, 349, 351 a 380, 394, 401, 403, 405, 

407, 409, 412, 414, 416, 418, 421, 423, 425, 427, 429 a 448, 450 a 480, 482, 489, 

490 a 496, 498 a 501, 503 a 510, 512 a 516, 519 , 521, 523 a 530, 532 a 540, 543 a 

CMLeiria/Acta n.º 3, de 2008.02.07 
Im-DA-15-09_A00                                                                                                          
 



152(32)  
 
547, 551, 558 a 561, 564, 565, 573 a 577, 579 a 588, 590, 592 a 596, 598 a 600, 

602 a 604, 620, 622 a 626, 628 a 665, 667, 669 a 691, 693 a 702, 704 a 710, 712, 

714, 722, 724 a 727, 729, 731 a 733, 735 a 739, 741, 742, 744 a 746, 748, 751, 753, 

755, 757, 759 a 764, 767, 770, 771, 773 a 776, 778, 781 a 783, 785 a 788, 801, 802, 

805 a 809, 811, 822, 834 a 841, 844 a 851, 858, 868, 870 a 874, 876, 877, 879 a 

882, 884 a 891, 893 a 909, 911, 916, 917, 919 a 925, 927, 929, 930 a 933, 935, 939, 

941 a 946, 958, 961 a 969, 971 a 978, 981, 984 a 989, 991 a 995, 1010, 1013, 1015, 

1017, 1021, 1024, 1028, 1034, 1060, 1064, 1072, 1108, 1136, 1137, 1140, 1141 no 

valor total de €2.781.586,23. 

 
3.2.2. Actualização das taxas municipais 
DLB N.º 0150/08 | Presente proposta de actualização da Tabela de Taxas de 

acordo com o Índice de Preços no Consumidor (IPC) no Continente em 2007, cujo 

coeficiente é de 2,5%, para apreciação e aprovação de proposta pela Câmara 

Municipal e posterior aprovação pela Assembleia Municipal. Desta actualização 

ficam excluídos os valores fixados no Despacho n.º 8617/2002, de 29 de Abril, do 

Ministro das Finanças, bem como as taxas relativas a operações urbanísticas 

estabelecidas no Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas e das 

respectivas taxas e compensações, constantes respectivamente da alínea 6) do 

artigo 1.º da Secção I e do Anexo I-B da Tabela de Taxas. 

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

conjugadas da alínea e) do n.º 2 do artigo 53.º e da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade aprovar a proposta de 

actualização da Tabela de Taxas que lhe está anexa em 2,5%, de acordo com o IPC 

em 2007, nos termos propostos, e submeter as mesmas a aprovação da Assembleia 

Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.3. Duplicação de pagamento 
DLB N.º 0151/08 | O Município da Batalha efectuou o pagamento dos transportes 

escolares referentes ao mês de Janeiro de 2006, em duplicado. Por lapso, foram 

recebidas duas guias de recebimento para o mesmo efeito, a guia de recebimento 

n.º 6681/2006 paga a 09/03/2006, e a n.º 29901/2007 paga a 19/10/2007. Deste 

modo, solicita-se autorização para se proceder à restituição do valor pago a mais no 

montante de €409,50 (quatrocentos e nove euros e cinquenta cêntimos). 

Mais se informa que, para o efeito, foi emitida a proposta de cabimento n.º 

649/08, de 25 de Janeiro. 

CMLeiria/Acta n.º 3, de 2008.02.07 
Im-DA-15-09_A00                                                                                                          
 



153(33)  
 

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

autorizar a restituição do valor pago pela guia de recebimento n.º 29901/07, no valor 

de €409,50.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.4. Concurso público, por proposta fechada em carta fechada, para 
adjudicação do direito ao arrendamento das lojas n.º 0.14, 0.15 e 0.16, do 
edifício designado por «Centro Cultural Mercado de Santana», na cidade de 
Leiria. Aditamento 
DLB N.º 0152/08 | Em aditamento à deliberação de Câmara n.º 1339/07, de 30 de 

Outubro, presente pela Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães a seguinte 

proposta: 

⎯ o preço do processo do concurso seja de €4,31 (quatro euros e trinta e um 

cêntimos), acrescidos de IVA, à taxa legal; 

⎯ o prazo da entrega das propostas se fixe entre o dia 07/04/2008 e o dia 

30/04/2008; 

⎯ o valor da caução seja de €600,00 (seiscentos euros); 

⎯ a duração do contrato seja de 5 anos; 

⎯ o preço anual da renda seja de €3.600,00 (três mil e seiscentos euros). 

A Câmara, depois de analisar, deliberou por unanimidade aprovar este 

aditamento, passando a deliberação a ter a seguinte redacção final: 

«Presentes as Regras do Concurso, por proposta em carta fechada, para 

adjudicação do direito ao arrendamento das lojas números 0.14, 0.15 e 0.16, do 

Edifício designado por «Centro Cultural Mercado de Santana», na cidade de Leiria, 

acompanhadas dos anexos I, II, III, IV, relativos às Plantas das Lojas números 0.14, 

0.15 e 0.16, do Edifício designado por «Centro Cultural Mercado de Santana», ao 

Pedido de Admissibilidade da actividade a desenvolver, ao Modelo de Proposta e à 

Minuta do Contrato de Arrendamento, respectivamente, as quais passam a fazer 

parte integrante da presente acta (ANEXO B). 

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

aprovar as Regras do Concurso, por proposta em carta fechada, para adjudicação 

do direito ao arrendamento das lojas números 0.14, 0.15 e 0.16, do Edifício 

designado por «Centro Cultural Mercado de Santana», na cidade de Leiria e 

respectivos anexos, devendo ser dada a publicidade devida, através do competente 

anúncio, por edital a afixar nos lugares de estilo e, ainda, mediante publicação num 

jornal diário e em dois jornais semanais, regionais, conforme determina o disposto 

no n.º 1 e n.º 2 do artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Mais deliberou que:  
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⎯ o preço do processo do concurso seja no valor de €4,31 (quatro euros e 

trinta e um cêntimos), acrescidos de IVA, à taxa legal; 

⎯ o prazo de entrega das propostas se fixe entre o dia 7 de Abril e o dia de 

30 de Abril de 2008; 

⎯ o valor da caução seja de €600,00 (seiscentos euros); 

⎯ a duração do contrato de arrendamento seja de 5 anos. 

⎯ o preço anual da renda seja de €3.600,00 (três mil e seiscentos euros). 

Deliberou ainda, designar para membros da Comissão de Recepção, 

Admissão e Análise das Propostas, os seguintes funcionários: Dr.ª Susana Paula 

Pimenta Margarido, Dr.ª Ana Maria Barreira Carujo e Dr. Márcio Artur dos Santos 

Serrano.» 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.5. Direito de Preferência da Loja 0.10 do Mercado de Sant'Ana 
DLB N.º 0153/08 | Presente o pedido mencionado em epígrafe a que coube a 

entrada de correspondência n.º 1674, de 18 de Janeiro de 2008, acompanhado da 

Informação n.º 51/2008, prestada pela Divisão Jurídica do Município de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo da cláusula sexta do 

contrato celebrado entre o Município de Leiria e a sociedade «Nós10Atados – 

Comércio de Calçado e Acessórios da Moda, Ld.ª», relativo ao arrendamento da loja 

0.10 do Edifício ex-Mercado de Santana, deliberou por unanimidade autorizar a 

alteração do ramo de actividade de comércio de sapatos e artigos em pele ou 

comércio de perfumaria e cosmética ou em alternativa comércio de móveis e artigos 

de decoração, para venda de produtos alimentares embalados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.6. Contrato de Comodato entre o Município de Leiria e o Agrupamento do 
CNE – Corpo Nacional de Escutas n.º 1226 – Bajouca, para utilização das 
instalações da EB1 de Bouça de Lá 
DLB N.º 0154/08 | Presente pelo Senhor Vereador da Educação e Cultura, a minuta 

de Contrato de Comodato entre o Município de Leiria e o Agrupamento do CNE – 

Corpo Nacional de Escutas n.º 1226 – Bajouca, para utilização das instalações da 

EB1 de Bouça de Lá. 

Contrato de Comodato 
Entre o Município de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designada por primeiro 

outorgante, e o Agrupamento do CNE – Corpo Nacional de Escutas n.º 1226 - 

Bajouca, representada pelo seu chefe de agrupamento, Sr. Rui Ferreira da Silva, 

adiante designada como segunda outorgante, é celebrado o presente contrato de 

comodato, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º da Lei n.º 
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169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, o qual se 

rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula primeira 
O primeiro outorgante entrega, gratuitamente, ao segundo o prédio urbano, sito no 

lugar de Bouça de Lá, freguesia da Bajouca, concelho de Leiria, ex-EB1 Bouça de 

Lá composto por uma sala de aula, respectivos anexos e espaços exteriores, para o 

utilizar como sua sede e, também, para o Agrupamento do CNE – Corpo Nacional 

de Escutas 1226 – Bajouca aí desenvolver as actividades culturais, educativas e 

recreativas que fazem parte do seu objecto estatutário. 

Cláusula segunda 
A segunda outorgante compromete-se a não dar uso diferente às instalações, para 

além, do que ficou consignado na cláusula primeira deste contrato. 

Cláusula terceira 
A segunda outorgante obriga-se a conservar as instalações, ora entregues pelo 

presente contrato, em bom estado de conservação e limpeza, sendo da sua 

exclusiva competência a gestão das mesmas e da sua responsabilidade os 

encargos respeitantes a quaisquer deteriorações. 

Cláusula quarta 
Este contrato vigorará pelo prazo de dois anos, a contar da data da sua assinatura, 

sendo automaticamente renovado, por igual período, caso nenhuma das partes 

demonstre interesse na sua revogação.  

Cláusula quinta 
A intenção de não renovar o contrato terá de ser comunicada por escrito à outra 

parte com a antecedência de 30 dias. 

Cláusula sexta 
Em tudo o omisso, o presente contrato regular-se-á pelas disposições legais 

aplicáveis. 

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

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade aprovar o Contrato de Comodato acima transcrito e autorizar a 

Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.2.7. Resumos de tesouraria 
DLB N.º 0155/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 6 de 

Fevereiro de 2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €2.701.549,72 

sendo de Operações Orçamentais €2.129.637,06 e de Operações de Tesouraria 

€571.912,66, que se encontra apenso à presente acta e que dela faz parte 

integrante (ANEXO C).  
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A Câmara tomou conhecimento. 
 

 

Ponto quatro 
 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  

 

Direito de Preferência na alienação de imóvel  na Área Crítica. Ratificação 
DLB N.º 0156/08 | Presente informação da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana que se transcreve:  

«Trata-se da alienação de um edifício na Rua de Alcobaça, n.º 22, em Leiria, 

pertencente a Maria Adoinda Fernandes de Faria Duarte, pelo valor de €97.500,00, 

conforme se encontra publicitado no site do programa “Casa Pronta”, anúncio n.º 

4/2008. 

O edifício encontra-se na Área Crítica. 

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

na aquisição do imóvel em causa.» 

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

prestada pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana do Departamento de 

Planeamento e Urbanismo, deliberou por unanimidade ratificar o despacho da 

Senhora Presidente, datado de 2008-01-18 e não exercer o direito de preferência 

referente à aquisição em causa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

5.1. Análise dos seguintes processos relativos à Promoção do 
Desenvolvimento 
5.1.1. Publicidade (Intenção de remoção) 
DLB N.º 0157/08 | No seguimento de vários pedidos de licenciamento de 

publicidade que foram indeferidos, foram os locais de afixação visitados pelos 

Fiscais Municipais que constataram que a publicidade permanece afixada.  

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

de ordenar a remoção no prazo de oito dias, nos termos  do artigo 20.º, dos n.º 2, 3 

e 4 do Regulamento Municipal de Publicidade, notificando os requerentes, nos 

termos e para os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

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

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro (audiência de 

interessados), as seguintes entidades: 
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Registo Entidade Tipo de Publicidade 
Localização da 

Publicidade 

Ent. 
2097/98 

Promarca-Comércio 
Artigos para o Lar, L.da 

Reclamo Luminoso Rua da Alegria, n.º 4, Lj. 
Esq., Guimarota/Leiria 

Ent. 
22670/04 

Attitude Cabeleireiros, 
L.da 

Dois Anúncios Iluminados Av. 22 de Maio, Arrabalde 
de Além/F. Marrazes/Leiria 

Ent. 
1770/06 

Firma Sondalis Suporte Publicitário - Painel EN. 109 ao Km 166,800 do 
lado direito em Outeiros da 
Gândara/F. Marrazes/Leiria 

Ent. 
24113/06 

Clarilivros-Serviços de 
Contabilidade, L.da 

Suporte Publicitário - Toldo R. Tomé Pires, Lt. 3-r/c 
Esq.- Cruz da Areia; 
2410-053 Leiria 

Ent. 
19031/04 

Maria de Lurdes 
Santos Silva  

Placa Publicitária Pcta. Dr. Alberto Baeta 
da Veiga, Lt. 11-r/c, 
Leiria 

Int. 8647/07 
Empreendimentos 
Hoteleiros do Outeiro 
dos Cepos, L.da 

Painel Publicitário Praça Rodrigues 
Lobo/Leiria 

Ent. 
9330/07 

Decor X – Publicidade 
e Decoração 
Unipessoal, L.da 

Painel Publicitário Av. Comunidade 
Europeia/Leiria 

Ent. 
13472/07 

Comumspace, Lda Painel Publicitário Quinta do Seixal/Leiria 

Ent. 
29960/00 

Maria do Céu Oliveira 
Quiaios Fernandes 

Suporte Publicitário - Toldo R. Adelaide Félix – Praia 
do Pedrógão/F.Coimbrão 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 
manifestar a intenção de ordenar a remoção dos suportes publicitários supra 

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

Regulamento Municipal de Publicidade, uma vez que os suportes publicitários 

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

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

infractores responsáveis pelo pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos 

termos do n.º 4 e 5 do mesmo artigo. 

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

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

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

Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, (audiência de interessados) do teor da 

presente deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.2. Publicidade. Cobrança coerciva (ENTFE.3705/07) 
DLB N.º 0158/08 | A firma A SMART ADVERTISING, SA, com sede em Vila 

Internacional, Edifício 1, 1.º andar – Aldeia de Juzo, Cascais, solicitou autorização 

para proceder à realização de uma acção promocional com distribuição de produtos 

alimentares congelados na zona da Cidade, no passado dia 20/06/2007. 
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O mesmo pedido foi deferido e emitidos os documentos de receita n.º 

17783/07 e 17784/07, de 18/06/2007, tendo sido notificada a firma para efectuar o 

respectivo pagamento, através do oficio n.º 11532, de 2007/06/19. 

No entanto, após várias tentativas sem resultado, para receber aquelas guias 

(pelo telefone e pelo ofício n.º 16238, de 10/09/2007), e dado que a acção 

promocional foi realizada, propõe-se a cobrança coerciva da dívida, nos termos e 

para os efeitos dos artigos 148.º e seguintes do Código de Procedimento e de 

Processo Tributário. 

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

mandar cobrar coercivamente as guias de recebimento n.º 17783/07 e 17784/07, de 

18/06/2007, nos termos e para os efeitos dos artigos 148.º e seguintes do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.3. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho 
(ENT.1290/08) 
DLB N.º 0159/08 | Presente o requerimento de MÁRIO ANDRÉ DE OLIVEIRA 

BRILHANTE PEDROSA, proprietário do bar «Pharmácia Bar», sito no largo da Sé, 

n.º 10, Leiria, a solicitar o prolongamento do horário de funcionamento do 

estabelecimento «Pharmácia Bar», nos dias 2008/02/02 e 2008/02/04, até às 4.00 

horas do dia seguinte, do qual consta o despacho do Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 2008/01/24, a deferir o pedido. 

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

ratificar o despacho de 2008/01/24 do Senhor Vice-Presidente a deferir, a título 

excepcional, o pedido de alargamento de horário de funcionamento nos dias 

2008/02/02 e 2008/02/04, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento 

Municipal dos Horários de Funcionamento em vigor neste Município.  

 
5.1.4. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho 
(ENT.2094/08) 
DLB N.º 0160/08 | Presente o requerimento da firma LEIRINOITES – ACTIVIDADES 

HOTELEIRAS E DE LAZER, LDA., com sede na Rua Capitão Mouzinho de 

Albuquerque, n.º 168, Leiria, a solicitar o prolongamento do horário de 

funcionamento da Discoteca «Beat Club», sita na morada supra, no dia 2008/02/04 

até às 6.00 horas do dia seguinte, para festejar o Entrudo, do qual consta o 

despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2008/01/29, a indeferir o pedido. 

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

ratificar o despacho de 2008/01/29, da Senhora Presidente a indeferir o pedido de 

alargamento de horário de funcionamento no dia 2008/02/04 até às 6.00 horas do 
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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 

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. 

 
5.1.5. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Perda do direito de ocupação 
do lugar de terrado (ENT.11923/07) 
DLB N.º 0161/08 | Presente a informação do Encarregado do Mercado de Falcão a 

informar que a firma «PARTEXTIL – CONFECÇÕES TÊXTEIS, LDA.» com sede na 

Rua da Nora, n.º 156, Agrela – Madalena, Paredes, não ocupa o lugar de terrado n.º 

180, no mesmo mercado, desde 2007/04/05, bem como não efectua o pagamento 

da taxa do respectivo terrado. Foi aquela firma notificada, pelo ofício n.º 19654, de 

2007/11/07, de que tais ocorrências levam à perda do direito ao lugar e, tendo-lhe 

sido concedido o direito de audição, não se pronunciou. Assim, propõe-se que seja 

deliberado a perda do direito de ocupação do lugar de terrado n.º 180, nos termos 

da alínea c) do n.º 1 do artigo 14.º e artigo 21.º do Regulamento do Mercado de 

Venda por Grosso do Falcão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 
considerar caducado o direito de ocupação do lugar de terrado n.º 180, do Mercado 

de Venda por Grosso do Falcão, Têxteis, Calçado e Outros, à firma «Partextil – 

Confecções Têxteis, Lda.», uma vez que já não ocupa o lugar desde 05/04/2007, 

bem como não efectua o pagamento das taxas de terrado, conforme previsto na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 14.º e artigo 21.º do Regulamento do Mercado de Venda por 

Grosso do Falcão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.6. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Atribuição do lugar de terrado 
n.º 106 (ENT.1145/08) 
DLB N.º 0162/08 | Presente o requerimento da firma REI & NETO, LDA., com sede 

na Rua Gustavo Ferreira Pinto Bastos, n.º 16, freguesia de Glória, do Concelho de 

Aveiro, a solicitar a atribuição do lugar cativo n.º 106, 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 106, à firma Rei & Neto, Lda., uma vez 

que o requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do Regulamento do 

Mercado Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia Municipal em 2003/04/17.  
CMLeiria/Acta n.º 3, de 2008.02.07 
Im-DA-15-09_A00                                                                                                          
 



160(40)  
 

A atribuição do lugar de venda é franca, não sujeitando o vendedor 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 15º, 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. 

 

5.1.7. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca do lugar n.º 15 para o 
lugar n.º 204 (ENTFE.292/08) 
DLB N.º 0163/08 | Presente o requerimento da firma SAMIPE-INDÚSTRIA DE 

MALHAS E CONFECÇÕES, LDA., com sede em Albarrada, n.º 66, São João de 

Ver, a solicitar a troca do lugar cativo n.º 15 que já ocupa, pela atribuição do lugar 

cativo n.º 204, que se encontra vago 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 cativo n.º 204 a Samipe – Indústria de Malhas 

e Confecções, Lda., deixando vago o lugar n.º 15, uma vez que o 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 presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.8. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca do lugar n.º 29 para o 
lugar n.º 180 e atribuição do lugar n.º 181 (ENT.2359/08) 
DLB N.º 0164/08 | Presente o requerimento de ENRIQUE MANUEL RIOS DA 

SILVA, residente na Av. S. Cristóvão, n.º 1653, 2.º Esq., Nogueira da Regedora, a 

solicitar a troca do lugar cativo n.º 29 que já ocupa, pela atribuição dos lugares 

cativos n.º 180 e 181, que se encontram vagos 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 dos lugares cativos n.º 180 e 181 a Enrique Manuel 

Rios da Silva, deixando vago o lugar n.º 29, uma vez que o 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 presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.9. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca do lugar n.º 65 para o 
lugar n.º 50 (ENT.2358/08) 
DLB N.º 0165/08 | Presente o requerimento de AGOSTINHO MARTINS ALVES DA 

PALMA, residente na Rua São João, n.º 278, São Félix da Marinha, na qualidade de 

representante legal da firma «Belgis Moda Têxtil, Lda.», com sede na morada supra, 
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a solicitar a troca do lugar cativo n.º 65 que já ocupa, pela atribuição do lugar cativo 

n.º 50, que se encontra vago 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 cativo n.º 50 a «Belgis Moda Têxtil, Lda.», 

deixando vago o lugar n.º 65, uma vez que o 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 presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.10. Mercado de Venda por Grosso do Falcão. Troca do lugar n.º 67 para o 
lugar n.º 65 (ENT.2356/08) 
DLB N.º 0166/08 | Presente o requerimento da firma VESTUTI CONFECÇÕES, 

LDA., com sede  em Nespereira, Guimarães, a solicitar a troca do lugar cativo n.º 67 

que já ocupa, pela atribuição do lugar cativo n.º 65, que se encontra vago 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 cativo n.º 65 a «Vestuti Confecções, Lda», 

deixando vago o lugar n.º 67, uma vez que o requerente reúne os requisitos 

expressos no artigo 13.º do Regulamento do Mercado Falcão, na alteração 

aprovada pela Assembleia Municipal em 2003/04/17.  

 

5.1.11. Mercado do Levante da Praia do Pedrógão. Pedido de transferência de 
titularidade da autorização e do direito de ocupação do lugar de terrado n.º 51 
(ENT.2007/29671) 
DLB N.º 0167/08 | A feirante AIDA MARIA GASPAR GOMES, titular do lugar n.º 51  

do Mercado do Levante da Praia do Pedrógão, apresentou um requerimento a 

solicitar a transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do 

seu lugar de terrado, para sua colaboradora permanente Ilda de Jesus Sousa, com 

NIF:175407960, visto ter vendido a sua viatura. 

Nos termos do artigo 17.º do Regulamento Municipal da Actividade de 

Comércio a Retalho Exercida de Forma não Sedentária (Mercados de Levante), 

pode autorizar-se a transferência requerida pela feirante, para a sua colaboradora 

permanente. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do artigo 17.º do 

Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma 

Não Sedentária (Mercados de Levante), deliberou por unanimidade autorizar a 

transferência de titularidade de autorização e do direito de ocupação do lugar n.º 51 

do Mercado do Levante da Praia do Pedrógão, para a sua colaboradora permanente 
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Ilda de Jesus Sousa, com carácter definitivo, com efeitos a partir de 1 de Março de 

2008, bem como a emissão do cartão de feirante e cartaz do lugar, condicionada à 

entrega dos mesmos documentos pela anterior titular do lugar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.12. Pagamento de factura à «Alentexpo - organização e montagem de feiras 
e exposições, Lda.» 
DLB N.º 0168/08 | Presente a factura da «Alentexpo – organização e montagem de 

feiras e exposições, Lda.» n.º 71/2006, com data de 2006/05/06, no valor de 

€5.794,45 (cinco mil, setecentos e noventa e quatro euros e quarenta e cinco 

cêntimos), relativa ao lote 2 do concurso n.º 7b/2006 para serviço de aluguer, por 

lotes, de tendas e estrados para o recinto da Feira Anual de Leiria. 

Atendendo ao facto de que, em paralelo a este processo, foi solicitado, por 

urgente conveniência do serviço, uma troca de equipamento, correspondendo a 22 

módulos de 3x3 extra-concurso, cuja factura foi paga através do concurso acima 

referido (Int. 854/2008); 

Considerando que a factura agora presente se encontra por regularizar, 

solicita-se autorização para se proceder no presente ano económico ao seu 

lançamento contabilístico, bem como ao seu pagamento, dado a mesma nunca ter 

figurado nos mapas da dívida dos anos transactos. 

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

717/2008, de 31 de Janeiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do disposto na alínea d) 

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

com os votos de contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos 

Martins, Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar o lançamento 

no ano económico de 2008 e o pagamento da factura n.º 71/2006, de 2006/05/06, 

no valor de €5.794,45 (cinco mil, setecentos e noventa e quatro euros e quarenta e 

cinco cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor, emitida pela empresa 

«Alentexpo – organização e montagem de feiras e exposições, Lda.». 

 
5.1.13. Pagamento de facturas ao «Intermarché - Fipoleiria Supermercados, 
Lda.» e ao «Station Gândara» 
DLB N.º 0169/08 | Presente a factura/recibo da empresa «Intermarché – Fipoleiria 

Supermercados, Lda.» n.º 00453257, de 2007/07/24, no valor de €2,19 (dois euros e 

dezanove cêntimos) e da venda a dinheiro n.º 0537/147700, da empresa «Station 

Gândara», de 2007/08/30, no valor de €4,45 (quatro euros e quarenta e cinco 

cêntimos), relativas ao pagamento de produtos de limpeza dos pesos especiais do 

Serviço de Metrologia desta autarquia. 

CMLeiria/Acta n.º 3, de 2008.02.07 
Im-DA-15-09_A00                                                                                                          
 



163(43)  
 

Considerando que as referidas facturas se encontram por regularizar, tendo 

sido já objecto das propostas de cabimento n.º 4104/2007, e 4105/2007, de 

2007/11/20, solicita-se autorização para se proceder no presente ano económico ao 

seu lançamento contabilístico, bem como ao seu pagamento, dado as mesmas 

nunca terem figurado no mapa da dívida do ano transacto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e no uso da competência que lhe é 

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

deliberou por maioria, com os votos de contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul 

Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, 

autorizar o lançamento no ano económico de 2008 e o pagamento da factura n.º 

00453257, da empresa «Intermarché – Fipoleiria Supermercados, Lda.» e n.º 

0537/147700, da empresa «Station Gândara» nos valores, respectivamente, de 

€2,19 (dois euros e dezanove cêntimos) e de €4,45 (quatro euros e quarenta e cinco 

cêntimos) ambas com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
5.1.14. Apoio às Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria. 
Feira de Natal 
DLB N.º 0170/08 | Pela deliberação n.º 1475/07, de 27 de Novembro, a Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade apoiar a realização da Feira de Natal das 

Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria. 

Presente o pedido de apoio das Obras Sociais do Pessoal da Câmara 

Municipal de Leiria referente à instalação de sanitários móveis no local da 

Tradicional Feira de Maio (Ent. 674/2008), os quais foram solicitados directamente 

por aquela associação sem que houvesse tempo útil para a elaboração do 

respectivo processo de despesa. 

Deste modo, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro no valor de 

€948,64 (novecentos e quarenta e oito euros e sessenta e quatro cêntimos) às 

Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal para a instalação dos sanitários 

móveis, durante o período da referida iniciativa.   

O apoio a efectuar foi objecto da proposta de cabimento n.º 722/2008, de 31 

de Janeiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e nos termos da alínea b) do n.º 6 

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

atribuir o apoio financeiro no valor de €948,64 (novecentos e quarenta e oito euros e 

sessenta e quatro cêntimos) às Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de 

Leiria. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.1.15. Centrologis - Centro Logístico do Litoral 
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DLB N.º 0171/08 | Na sequência do Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Integrado do eixo Figueira da Foz/Montemor-o-Velho/Coimbra/Soure e do projecto 

de Desenvolvimento da Plataforma Logística Polinucleada da área de influência do 

Porto Comercial da Figueira da Foz, foi criado com os municípios de Cantanhede, 

Condeixa, Coimbra, Leiria, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Pombal e Soure o 

CENTROLOGIS – Centro Logístico do Litoral, ACE com o objectivo de promover e 

viabilizar do ponto de vista técnico, económico e político a Plataforma Empresarial e 

Logística (PEL), assegurando também a viabilização, implementação e 

acompanhamento do projecto da Zona de Actividades Logísticas da Figueira da Foz 

(ZAL). 

Na reunião de Câmara do dia 14 de Dezembro de 2006 e na sessão da 

Assembleia Municipal de 29 de Dezembro de 2006, foram aprovados os Estatutos 

do Agrupamento de Municípios bem como a proposta de Operacionalização da 

Plataforma Logística Polinucleada, tendo ficado estabelecidas as actividades 

estratégicas a desenvolver e sua valorização. 

Esta entidade, inspirada na base jurídica de um agrupamento complementar 

de empresas, tem a especificidade face às sociedades comerciais de ser 

estabelecida para um fim concreto e de o seu financiamento não ter sido realizado 

através de subscrição de capital, mas através da contribuição financeira, na 

proporção das suas participações das actividades previstas. 

Aquando da Assembleia-geral do Centrologis no passado dia 6 de Junho de 

2007, detectou-se que aquando da sua constituição não foram previstos os custos 

do seu funcionamento, nem o valor do IVA sobre as actividades previstas.  

Considerando que as participações de capital dos Municípios no 

CENTROLOGIS se baseiam em Mapas de Actividades evolutivos, eventualmente 

nem sempre previstas atempadamente, de forma a melhorar a operacionalidade do 

fim que se pretende atingir e à semelhança das empresas municipais propõe-se 

que: 

⎯ aprove a transferência do valor de €18.340,00 (dezoito mil, trezentos e 

quarenta euros) acréscimo do IVA à taxa vigor, conforme registo de Entrada 

n.º  23713/2007; 

⎯ aprove o mapa em anexo (ANEXO D)de 2007; 

A transferência a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano 

para 2008, CAE 10/040701, Rubrica 2008-A-334, e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 380/08, de 14 de Janeiro.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 
concordar com a proposta apresentada. 

 

5.1.16. Apoio à Freguesia de Colmeias no âmbito do incêndio de 2007 
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DLB N.º 0172/08 | Retirado 

 
5.1.17. Apoio à Freguesia do Arrabal para obras no Cemitério 
DLB N.º 0173/08 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento 

Económico, Dra. Neusa Magalhães, um pedido formulado pela Junta de Freguesia 

do Arrabal a solicitar um apoio para a pintura do Cemitério – 2.ª Fase, no valor de 

€4.200,00 (quatro mil e duzentos euros). 

Deste modo, propõe-se à Câmara atribuir à Freguesia do Arrabal um apoio 

financeiro no valor de €4.200,00 (quatro mil e duzentos euros). 

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

2008, rubrica 2008-I-254, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 723/2008, de 

31 de Janeiro. 

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

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade conceder um apoio à Freguesia do Arrabal no valor de €4.200,00 

(quatro mil e duzentos euros) para a pintura do Cemitério. 

 
5.2. Análise do processo relacionado com a Divisão de Ambiente e Serviços 
Urbanos 
Minuta de Contrato de arrendamento urbano para fim não habitacional a 
celebrar entre José Henrique de Jesus Gomes e o Município de Leiria 
DLB N.º 0174/08 | Retirado 

 
 

Ponto seis 
 Divisão da Acção Social  e  Famíl ia  

 

6.1. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
6.1.1. Atribuição de apoios financeiros no âmbito da Acção Social 
DLB N.º 0175/08 | Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro 

a entidades legalmente existentes no concelho: 

Entidade Objecto Atribuição Rubrica Proposta de 
cabimento n.º 

APPC 
(Entrada 30549/2007) 

Apoio para 
pagamento de 
renda referente ao 
ano de 2008. 

€7.800,00 
(12 

tranches 
mensais) 

2008-A-105 738, de 1 de 
Fevereiro  

Conferência de S. 
Vicente Paulo de Santa 
Eufémia 
(Entrada 29611/2007) 

Apoio para 
desenvolvimento 
de actividades de 
2007. 

€1.000,00 2008-A-112 739, de 1 de 
Fevereiro 

ACAPO 
(Entrada 28787/2007) 

Apoio para 
pagamento de 
renda referente ao 

€6.000,00 
(12 

tranches 

2008-A-110 740, de 1 de 
Fevereiro 
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ano de 2008. mensais) 

Associação Portuguesa 
de Doentes de 
Parkinson - Delegação 
Distrital de Leiria 
(Entrada 23/2008) 

Apoio para 
desenvolvimento 
de actividades de 
2008. 

€250,00 2008-A-110 741, de 1 de 
Fevereiro 

Associação de 
Melhoramentos e Bem 
Estar Social de Santa 
Eufémia 
(Entrada 956/2008) 

Apoio para obras 
na sede 
necessárias à 
revisão do acordo 
da Segurança 
Social. 

€971,50 2008-I-60 742, de 1 de 
Fevereiro 

Centro de Convívio da 
Terceira Idade de Leiria 
(Entrada 1341/2008) 

Apoio para 
pagamento de 
renda referente ao 
ano de 2008. 

€7.896,00 
(12 

tranches 
mensais) 

2008-A-109 743, de 1 de 
Fevereiro 

ADESBA 
(Entrada 18930/2006) 

Apoio para 
aquisição de mini-
bus para as 
valências de 
Centro de 
Convívio, Apoio 
Domiciliário e ATL, 
mediante a 
apresentação de 
comprovativo de 
compra. 

€24.200,00 
(4 tranches 

em 
Fevereiro, 

Maio, 
Agosto e 

Novembro) 

2008-I-55 744, de 1 de 
Fevereiro 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pelas alíneas a) e b) 

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade atribuir os apoios financeiros supra referidos às entidades constantes 

no respectivo mapa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.2. Tesouro das Famílias 

DLB N.º 0176/08 | Retirado 

 

 

Ponto sete 
 Departamento de Cultura,  Desporto e Juventude  

7.1.Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
7.1.1. Alteração às normas de funcionamento do:  
7.1.1.1. Teatro José Lúcio da Silva e respectivo modelo de financiamento 
municipal  
DLB N.º 0177/08 | Pelo Senhor Vereador da Cultura, Dr. Vítor Lourenço, são 

presentes as alterações às Normas de Funcionamento do Teatro José Lúcio da 

Silva, em anexo (Anexo E), bem como ao modelo de financiamento municipal do 

Teatro. 

As alterações a introduzir nas modalidades de financiamento municipal do 

Teatro resultam das obrigações assumidas pelo Município para o equipamento 

CMLeiria/Acta n.º 3, de 2008.02.07 
Im-DA-15-09_A00                                                                                                          
 



167(47)  
 
cultural Teatro José Lúcio da Silva junto do Ministério da Cultura, na sequência da 

remodelação e requalificação efectuadas com o co-financiamento do Programa 

Operacional da Cultura do III Quadro Comunitário de Apoio, que impõem o aumento 

da regularidade e da frequência dos espectáculos de palco e concomitantemente a 

diminuição da projecção de cinema. A democratização do acesso à cultura e à 

fruição de serviços culturais – atribuição do Estado e dos municípios – determina a 

prática de preços aos cidadãos que universalizem estes direitos obrigando o 

Município a transferir para o Teatro José Lúcio da Silva os recursos financeiros 

necessários à prossecução dos seus objectivos com equilíbrio na gestão. 

 Por outro lado, pretende-se englobar nesta remodelação das modalidades de 

financiamento os apoios atribuídos pelo Município a entidades terceiras através da 

cedência da sala de espectáculos do Teatro nos termos das Normas de 

Funcionamento do Teatro José Lúcio da Silva. 

Para o ano de 2008, de acordo com cálculos do Teatro José Lúcio da Silva, 

estima-se que haja necessidade de transferir €220.000,00 (duzentos mil euros), em 

fracções mensais e iguais de €20.000,00 (vinte mil euros) a partir de Fevereiro, 

inclusive, com possibilidade de efectuar acertos trimestralmente (Março, Junho, 

Setembro e Dezembro).  

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

a) e d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e da Condição 

Primeira da Escritura de doação do edifício onde se encontra instalado o Teatro 

José Lúcio da Silva, deliberou por unanimidade aprovar as alterações às Normas 

de Funcionamento e aprovar o modelo de financiamento municipal do Teatro José 

Lúcio da Silva nas condições acima expressas que se traduzem para o ano de 2008 

na transferência de €220.000,00 (duzentos mil euros), em fracções mensais e iguais 

de €20.000,00 (vinte mil euros) a partir de Fevereiro, inclusive, com possibilidade de 

efectuar acertos trimestralmente (Março, Junho, Setembro e Dezembro), de acordo 

com as necessidades efectivas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.1.2. Centro Cultural do Mercado Sant’ Ana 
DLB N.º 0178/08 | Pelo Senhor Vereador da Cultura, Dr. Vítor Lourenço, são 

presentes as alterações às Normas de Funcionamento e Utilização do Centro 

Cultural do Mercado Sant’ Ana, que se encontram apensas à presente acta e que 

dela fazem parte integrante (Anexo F). 

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

do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade aprovar as alterações às Normas de Funcionamento e Utilização do 
Centro Cultural do Mercado Sant’ Ana. 
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7.1.2. II Encontro de Escritores de Língua Portuguesa. Apoio 
DLB N.º 0179/08 | Presente a carta do Instituto Politécnico de Leiria (ENT-

2007/31223), a solicitar apoio para a realização do II Encontro de Escritores de 

Língua Portuguesa. 

Considerando que um acontecimento desta natureza, de dimensão nacional 

e projecção internacional, tem uma grande importância no panorama cultural de 

Leiria; 

Considerando o relevante interesse municipal; 

Propõe o Senhor Vereador da Cultura, Dr. Vítor Lourenço, um apoio pontual 

de €750,00 (setecentos e cinquenta euros), para fazer face às despesas. 

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

828/08.  

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

conjugadas da alínea g) do n.º 2 do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro 

e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de €750,00 

(setecentos e cinquenta euros), ao Instituto Politécnico de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.3. Nomeação do representante no Conselho Consultivo do Centro de 
Formação Profissional 
DLB N.º 0180/08 | Presente a carta do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional de Leiria (ENT-2008/954) a solicitar a indicação de um representante do 

Município de Leiria no Conselho Consultivo do Centro de Formação Profissional de 

Leiria. 

A Câmara, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea b) do n.º 2 e da 

alínea a) do n.º 3 ambas do artigo 31.º da Portaria n.º 637/2007, de 30 de Maio, 

deliberou por unanimidade designar o Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço 

como representante do Município de Leiria com vista a integrar o Conselho 

Consultivo do Centro de Formação Profissional de Leiria 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.4. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva ao Orfeão de Leiria 
DLB N.º 0181/08 | Presente o pedido do Orfeão de Leiria com a ENT.30683/07 para 

cedência das instalações do Teatro José Lúcio da Silva no dia 17 de Fevereiro de 

2008, para a realização de um bailado da sua Escola de Dança.  

De acordo com o respectivo Regulamento, a despesa com esta cedência ao 

Município importa no montante de €1.260,00 (€1.200,00 + 5% de IVA), utilizando 
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para o efeito a rubrica 12/0602039902/0399/2008/A/317 – Outros Eventos. Proposta 

de cabimento n.º 703/08. 

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

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade apoiar o Orfeão de Leiria, suportando a despesa referente à cedência 

da sala do Teatro José Lúcio da Silva, no montante de €1.260,00, para a realização 

por esta Associação de um espectáculo de bailado pela sua Escola de Dança, no 

dia 17 de Fevereiro de 2008, nos termos do Regulamento em vigor na data da 

entrada do pedido, e nas condições acima referidas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.5. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva. Bandas em Concerto 

DLB N.º 0182/08 | Na sequência das deliberações tomadas anteriormente quanto à 

continuidade da iniciativa «Bandas em Concerto 2007/2008», a decorrer no Teatro 

José Lúcio da Silva, solicita-se autorização para a realização da despesa com a 

cedência da sala para o concerto com a Associação Musical da Pocariça, no dia 10 

de Fevereiro, sendo que o custo desta cedência ao Município importa o valor total 

de €1.260,00 (€1.200,00 + 5% de IVA), devendo utilizar-se para o efeito a rubrica 

12/0602039902/0399/2008/A/317 – Outros Eventos. Proposta de cabimento n.º 

702/08. 

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

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade apoiar a Associação Musical da Pocariça, Maceira, suportando a 

despesa referente à cedência da sala do Teatro José Lúcio da Silva, no montante de 

€1.260,00, para a realização por esta Associação de um concerto no dia 10 de 

Fevereiro, nos termos do Regulamento em vigor na data da entrada do pedido, e 

nas condições acima referidas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
 Gabinete de Apoio à Senhora Presidente  

 

8.1. Contrato-Programa relativo aos custos financeiros associados ao 
financiamento das obras do Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa 
DLB N.º 0183/08 | Presente o Contrato-Programa relativo aos custos financeiros 

associados ao financiamento das obras do Estádio Municipal de Leiria, Dr. 

Magalhães Pessoa, que se transcreve: 
Na sequência de deliberação da Câmara Municipal n.º 2428/01, de 3 de 

Outubro, o Município de Leiria cedeu, através do protocolo celebrado a 03/10/2001, 
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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. 

Nos termos do disposto na cláusula Quinta (Apoio Financeiro) do protocolo, 

compete ao Município prestar apoio financeiro à LEIRISPORT, EM para a 

prossecução do programa municipal de desenvolvimento desportivo, podendo o 

apoio financeiro atribuído abranger, nos termos da lei, a cobertura e a garantia de 

obrigações contraídas pela LEIRISPORT, EM no exercício da gestão e exploração 

do Estádio. De acordo com o ponto 3 desta Cláusula, as obras a realizar pela 

LEIRISPORT, EM para a remodelação do Estádio para o Euro 2004 e para a 

manutenção e conservação desta infra-estrutura, poderão ser comparticipadas por 

subsídios a atribuir pelo Município, nos termos da lei. 

De acordo com o disposto na alínea b) da Cláusula Décima (Obrigações da 

Câmara Municipal de Leiria) do citado protocolo, o Município de Leiria obriga-se a 

atribuir à Leirisport, EM os recursos necessários para garantir as obrigações 

contraídas, no âmbito das obras a realizar no Estádio pela LEIRISPORT, EM, junto 

de qualquer instituição bancária idónea, de acordo com o estipulado na Cláusula 

Nona do mesmo protocolo.  

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 do 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. 

A 17/11/2004 foi celebrado entre o Banco BPI, SA, a Caixa Geral de 

Depósitos, SA e a LEIRISPORT, EM 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 empréstimo vence juros à taxa nominal correspondente à 

Euribor a um mês, em vigor no dia útil anterior à data de cada início de período de 

contagem de juros, acrescida de 1,25% p.a., arredondada para 1/8 superior, sendo 

os juros pagos mensal e postecipadamente no termo de cada período de contagem, 

tendo sido o primeiro período a partir da data de assinatura do presente contrato.  

A 06/01/2006 foi celebrado um aditamento ao contrato, prolongando o prazo 

do crédito até 17/11/2006, mediante solicitação de renovação do crédito que ocorreu 

a 15/05/2006, com o segundo aditamento ao contrato. 

A 17/11/2006, foi celebrado um terceiro aditamento ao contrato, prolongando 

o prazo do crédito até 17/05/2007, com uma posterior extensão do prazo por mais 

seis meses a partir desta data. 
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A 17/11/2007, foi celebrado um quarto aditamento ao contrato, prolongando 

o prazo do crédito até 17/02/2008. 

Tendo em consideração o valor que os encargos financeiros representam 

nos custos financeiros anuais da LEIRISPORT, EM e tendo em conta os bloqueios 

de tesouraria que o seu pagamento gera mensalmente à LEIRISPORT, EM e nos 

termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, de 

18 de Agosto, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a seguir transcrito, 

com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com vista ao 

pagamento dos custos financeiros, imposto do selo e demais encargos associados 

ao financiamento das obras do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa, 

contraído junto do Banco BPI e da Caixa Geral de Depósitos. 

CONSIDERANDO: 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, enquanto empresa 

municipal prossegue o interesse municipal e tem como objecto social a criação e 

exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo, sendo que a Câmara 

Municipal de Leiria, com a constituição desta empresa, tem como objectivo a sua 

intervenção nas áreas do desporto, lazer e turismo. 

Assim,  

ENTRE:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município, Câmara ou 1.º Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 

505 183 692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante 

designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

O presente contrato tem por objecto a definição dos termos e condições de 

atribuição à LEIRISPORT, EM das verbas suportadas com os custos financeiros, 

imposto do selo e demais encargos associados ao financiamento das obras do 

Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa de acordo com o definido no 

plano e orçamento da empresa para 2008.  

Cláusula Segunda 
 (Obrigações da 1.ª Outorgante) 
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A primeira outorgante compromete-se a entregar à LEIRISPORT, EM, as verbas 

necessárias ao pagamento dos juros, imposto do selo e demais encargos que se 

vençam mensalmente relativos à operação de financiamento contraída junto das 

instituições financeiras identificadas acima, na medida exacta dos valores debitados 

à LEIRISPORT, EM nesse âmbito, até ao montante máximo de €1.167.249,00 (um 

milhão cento e sessenta e sete mil duzentos e quarenta e nove euros). 

Cláusula Terceira 
(Obrigações da 2 ª Outorgante) 

A segunda outorgante compromete-se a proceder ao pagamento dos juros, imposto 

do selo e demais encargos financeiros debitados pela entidade financeira, na data 

exigida. 
Cláusula Quarta 

(Regime de atribuição) 
O pagamento da verba mencionada na Cláusula Primeira será efectuado mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas das cópias dos avisos de débito 

efectuados pelas entidades financeiras. 
Cláusula Quinta 

(Revisão ou alteração) 
A revisão ou alteração do Contrato-Programa revestirá a forma de documento 

escrito, assinado por ambas as partes. 
Cláusula Sexta 

(Princípio da boa fé) 
Ambas as partes se comprometem a executar o presente Contrato-Programa no 

estrito cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Sétima 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-

programa serão resolvidas por acordo entre as partes. 
Cláusula Oitava 

(Imposto do Selo) 
O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto 

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

do artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 
Cláusula Nona 

(Vigência) 
O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro de 2008 a 31 de Dezembro de 

2008. 

Leiria, 22 de Janeiro de 2008 

Pelo Município de Leiria 
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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» 

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

778/08, de 4 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto n.º 1 do 

artigo 23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por maioria, com 

os votos de contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, 

Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar o contrato-programa 

acima transcrito, e 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 e Dr. António 

Ferreira, 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 relativo aos custos financeiros associados ao financiamento das 

obras do Estádio Municipal de Leiria, por entenderam que a filosofia em que assenta 

a existência da Leirisport não serve os superiores interesses da Autarquia. 

As indemnizações compensatórias e os subsídios para cobertura de 

exploração previstos para 2008 ascendem respectivamente a €1.661.992,00 e 

€528.480,00, a que se adicionará IVA no valor de cerca de €338.000,00. 

Perante este cenário e considerando que o único argumento apresentado é 

de haver maior agilidade de gestão(o que na prática pouco se sente – vidé caso 

recente do Pavilhão das Colmeias), entendemos que haverá outras formas de gerir 

as estruturas municipais desportivas, com menores custos para a Autarquia, pelo 

que votamos contra a aprovação dos citados contratos-programa.» 

 

8.2. Contrato-Programa de gestão e exploração do Centro Nacional de 
Lançamentos de Leiria 
DLB N.º 0184/08 | Presente o Contrato-Programa de gestão e exploração do Centro 

Nacional de Lançamentos de Leiria, que se transcreve: 

«O Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, resultante das obras de 

remodelação e ampliação efectuadas no âmbito da organização da Taça da Europa 

de Atletismo - 1.ª Liga, constitui-se como uma das mais modernas instalações para 

o treino de Atletismo do País, com condições conforto, funcionalidade e segurança, 
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que permitem uma qualidade de nível superior nos serviços prestados aos agentes 

desportivos no âmbito dos treinos, estágios e eventos que nele se possam realizar. 

Porém, para a prossecução dos objectivos que nortearam a sua construção 

e justificação do respectivo investimento, não é indiferente a gestão e o uso que 

dele se faça. 

Tendo a entidade empresarial local Leirisport, E.M. sido criada com o 

objectivo, entre outros, de gerir e explorar equipamentos desportivos, justifica-se 

que a gestão e exploração do Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, seja 

atribuída a esta entidade, mediante a celebração de um contrato-programa no qual 

se inscrevam todos os direitos e obrigações das partes. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei 

n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, 

a seguir transcrito, com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

com vista à gestão e exploração do Centro Nacional de Lançamentos de Leiria. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO  
DO CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA» 

Considerando: 

O inegável peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas amplas 

e diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria da saúde e da 

qualidade de vida das populações, assume actualmente na sociedade portuguesa 

em geral e nos leirienses em particular. 

O Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo à 

formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na 

integração social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um 

importante papel cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na 

educação, turismo e tempos livres. 

Neste quadro de valores, o Município de Leiria tem vindo a desempenhar um 

papel cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento 

da prática desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para 

a prática desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da 

população, seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação 

desportiva, seja em geral dos diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos 

equipamentos é a sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de 

serviço público e não tanto numa visão demasiado economicista, sem pôr em causa, 

todavia, o princípio geral da boa administração. 
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Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos 

construídos correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua 

criação e ao investimento feito. 

É neste quadro que surge a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de 

Leiria, E.M., hoje entidade empresarial local, que tem por objecto social a «criação, 

construção, gestão e exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e 

organização de actividades nestas áreas». 

Na realidade, um dos objectivos que presidiu à criação desta entidade 

empresarial local foi, justamente, a gestão e exploração dos equipamentos 

desportivos municipais, entre os quais se inclui o Centro Nacional de Lançamentos 

de Leiria 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município, Câmara ou 1.º Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 

505 183 692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante 

designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à LEIRISPORT dos 

direitos de gestão e exploração do Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, 

de ora em diante designado por Centro. 

2. A presente cedência do Centro inclui os equipamentos nele existentes. 

3. O presente contrato tem ainda por objecto a definição, no âmbito da gestão e 

exploração do Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, das situações que 

originam a atribuição à LEIRISPORT de indemnizações compensatórias e 

comparticipação para cobertura do prejuízo anual, bem como o modo e termos 

do seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Centro) 

As normas de utilização e funcionamento do Centro Nacional de Lançamentos de 

Leiria constam do respectivo Regulamento em vigor. 

Cláusula Terceira 
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(Das receitas) 
1. Todas as receitas provenientes da gestão do Centro Nacional de Lançamentos 

de Leiria são pertença da LEIRISPORT. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do referido Centro será definido pela 

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

(Indemnizações compensatórias) 
1. A utilização do Centro que, por iniciativa ou autorização da Câmara, implique a 

diminuição ou privação da LEIRISPORT da normal exploração da mesma, 

confere a esta o direito a uma indemnização compensatória, calculada de 

acordo com os preços de utilização estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes 

casos: 

a) utilização do Centro pelo Município para o desenvolvimento de 

actividades por si directamente organizadas, previstas no plano e 

orçamento da LEIRISPORT; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara 

Municipal, previstas no plano e orçamento da LEIRISPORT; 

c) isenção ou adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de 

utilizadores do Centro. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à LEIRISPORT, em 2008, 

de acordo com o seu plano e orçamento para o ano em curso, nos termos dos 

números anteriores, é no máximo, de €48.058,00 (quarenta e oito mil e 

cinquenta e oito euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

4. A atribuição de espaços efectuados não prevista no plano e orçamento da 

LEIRISPORT nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 e descrito no 

Anexo ...(mapa de atribuições) deve ser remetida para a LEIRISPORT com pelo 

menos 1 mês de antecedência e objecto de requisição do serviço por parte do 

Município de Leiria ou de aditamento ao presente contrato; 

5. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas por relatórios mensais de 

gestão e utilização do Centro. 

Cláusula Quinta 
(Comparticipação para cobertura do prejuízo de exploração anual) 

1. De acordo com o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro,  

relativo ao equilíbrio de contas, no caso do resultado de exploração anual 

operacional acrescido dos encargos financeiros se apresentar negativo, é 

obrigatória uma transferência por parte do Município para a LEIRISPORT, com 
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vista a equilibrar os resultados de exploração operacional do exercício em 

causa. 

2. Para efeitos do número anterior, o valor previsto da comparticipação para 

cobertura do prejuízo de exploração anual a atribuir à LEIRISPORT de acordo 

com o seu plano e orçamento para o ano em curso é, no máximo, de €52.897,00 

(cinquenta e dois mil oitocentos e noventa e sete euros). 

3. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito por 

duodécimos, através da apresentação de notas de débito mensais. 

4. No caso do montante da comparticipação prevista no plano e orçamento não ser 

suficiente para a cobertura do prejuízo anual do Centro Nacional de 

Lançamentos de Leiria, procede-se à aplicação do disposto no n.º 4 do artigo 

31.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, que determina que deve ser 

incluída uma verba suplementar no orçamento do exercício subsequente, 

efectuando-se a transferência no mês seguinte à data de encerramento das 

contas. 

Cláusula Sexta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A LEIRISPORT fica desde já autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras 

de conservação ou de beneficiação no Centro, destinadas a manter ou aumentar 

o seu grau de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os níveis de 

conforto dos seus utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira do Município nas obras referidas no 

número anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a 

celebrar entre as partes. 

Cláusula Sétima 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a: 

a) pagar à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na 

Cláusula Quarta do presente contrato-programa, mensalmente; 

b) transferir as comparticipações para cobertura do prejuízo anual referidas na 

Cláusula Quinta do presente contrato-programa, por duodécimos, 

mensalmente; 

c) entregar à LEIRISPORT o Centro Nacional de Lançamentos de Leiria para 

garantir a sua plena utilização e exploração para os fins a que se destina; 

d) transferir para a LEIRISPORT a gestão e exploração do Centro.  

Cláusula Oitava 
(Obrigações da LEIRISPORT) 

A LEIRISPORT obriga-se a: 
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a) assumir todas as posições contratuais do Município em vigor no âmbito da 

gestão, exploração e utilização do Centro Nacional de Lançamentos de 

Leiria; 

b) salvaguardar a boa gestão das instalações, e a manutenção geral do 

espaço; 

c) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos 

munícipes de Leiria; 

d) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no território 

do Município de Leiria; 

e) realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do Centro 

Nacional de Lançamentos de Leiria. 

Cláusula Nona 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de 

documento escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Décima 
(Princípio da boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no 

estrito cumprimento dos princípios da boa fé. 
Cláusula Décima-Primeira 

(Dúvidas e Omissões) 
Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente 

contrato-programa serão resolvidas por acordo entre as partes. 
Cláusula Décima-Segunda 

(Imposto do Selo) 
O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto 

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

do artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima-Terceira 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008. 

Leiria, 22 de Janeiro 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» 
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O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 

754/08, de 4 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto n.º 1 do 

artigo 23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por maioria, com 

os votos de contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, 

Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar o contrato-programa 

acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

« Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista votam contra a aprovação do 

contrato-programa de gestão e exploração referentes ao Centro Nacional de 

Lançamentos, por entenderam que a filosofia em que assenta a existência da 

Leirisport não serve os superiores interesses da Autarquia. 

As indemnizações compensatórias e os subsídios para cobertura de 

exploração previstos para 2008 ascendem respectivamente a €1.661.992,00 e 

€528.480,00, a que se adicionará IVA no valor de cerca de €338.000,00. 

Perante este cenário e considerando que o único argumento apresentado é 

de haver maior agilidade de gestão(o que na prática pouco se sente – vidé caso 

recente do Pavilhão das Colmeias), entendemos que haverá outras formas de gerir 

as estruturas municipais desportivas, com menores custos para a Autarquia, pelo 

que votamos contra a aprovação dos citados contratos-programa.» 

 
8.3. Contrato-Programa com a Leirisport sobre a Pista de Atletismo do Estádio 
Municipal de Leiria 
DLB N.º 0185/08 | Presente o Contrato-Programa com a Leirisport sobre a Pista de 

Atletismo do Estádio Municipal de Leiria, que se transcreve: 

«CONTRATO-PROGRAMA COM A LEIRISPORT SOBRE A PISTA DE 
ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA 

Considerando que: 

1) 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. 

2) 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. 

3) 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 
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e formação de atletas, com elevado mérito e reconhecimento local, nacional 

e internacional; 

4)  Que a Leirisport, EM é a entidade responsável pela exploração e gestão do 

Estádio Municipal de Leiria que garante 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.  

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 53-

F/2006, de 29 de Dezembro, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a 

seguir transcrito, com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

com vista à gestão e exploração da Pista de Atletismo do Estádio Municipal de 

Leiria. 

«CONTRATO-PROGRAMA COM A LEIRISPORT SOBRE PISTA DE ATLETISMO 

DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA» 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006, 

Leiria, N.I.P.C. 505.181.266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de 

Leira, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e 

concelho de Mirandela, residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, 

freguesia de Marrazes, concelho de Leira, como primeira outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 

505 183 692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante 

designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a utilização do Estádio Municipal 

de Leiria para a prática de Atletismo. 

2. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que 

originam a atribuição à Leirisport, EM de indemnizações compensatórias, bem 

como o modo e termos do seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Estádio) 

A utilização do Estádio deverá ser feita no estrito cumprimento do regulamento do 

mesmo e da legislação em vigor. 

Cláusula Terceira 
(Indemnizações compensatórias) 
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1. A utilização do Pista de Atletismo do Estádio de Leiria que, por iniciativa ou 

autorização da Câmara, implique a diminuição ou privação da Leirisport da 

normal exploração do mesmo, confere a esta o direito a uma indemnização 

compensatória, calculada de acordo com os preços de utilização estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes 

casos: 

a) utilização do Pista de Atletismo pelo Município para o desenvolvimento de 

actividades por si directamente organizadas; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 

c) isenção ou adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de 

utilizadores da Pista de Atletismo. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport, em 2008, nos 

termos dos números anteriores, é no máximo, de €188.526,00 (cento e oitenta e 

oito mil quinhentos e vinte e seis euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.  

4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de relatórios mensais de gestão e utilização da Pista de Atletismo. 
Cláusula Quarta 

(Obrigações do Município de Leiria) 
O Município de Leiria obriga-se a: 

a) atribuir à Leirisport as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula 

Quarta do presente contrato-programa; 

Cláusula Quinta 
(Obrigações da Leirisport) 

A Leirisport obriga-se a: 

a) salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos 

balneários; 

b) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos 

munícipes de Leiria, e a plena utilização da Pista de Atletismo por aquele; 

c) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no território 

do Município de Leiria. 

Cláusula Sexta 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de 

documento escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Sétima 
(Princípio da boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no 

estrito cumprimento dos princípios da boa fé. 
Cláusula Oitava 
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(Dúvidas e Omissões) 
Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente 

contrato-programa serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Nona 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto 

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

do artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima 
 (Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008. 
Leiria, 22 de Janeiro 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» 

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

777/08, de 4 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto n.º 1 do 

artigo 23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por maioria, com 

os votos de contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, 

Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar o contrato-programa 

acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

« Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista votam contra a aprovação do 

contrato-programa com a Leirisport sobre a Pista de Atletismo do Estádio Municipal 

por entenderam que a filosofia em que assenta a existência da Leirisport não serve 

os superiores interesses da Autarquia. 

As indemnizações compensatórias e os subsídios para cobertura de 

exploração previstos para 2008 ascendem respectivamente a €1.661.992,00 e 

€528.480,00, a que se adicionará IVA no valor de cerca de €338.000,00. 

Perante este cenário e considerando que o único argumento apresentado é 

de haver maior agilidade de gestão(o que na prática pouco se sente – vidé caso 

recente do Pavilhão das Colmeias), entendemos que haverá outras formas de gerir 

as estruturas municipais desportivas, com menores custos para a Autarquia, pelo 

que votamos contra a aprovação dos citados contratos-programa.» 
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8.4. Contrato-Programa de gestão e exploração do Complexo Municipal de 
Piscinas de Leiria 
DLB N.º 0186/08 | Presente o Contrato-Programa de gestão e exploração do 

Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, que se transcreve: 
«Na sequência da deliberação da Câmara Municipal n.º 2134/01, 29 de 

Agosto, o Município de Leiria cedeu, através de protocolo, à entidade empresarial 

local LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, os direitos de 

utilização e exploração do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei 

n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, 

a seguir transcrito, com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

com vista à gestão e exploração do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO  
COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA» 

Considerando: 

A importância fundamental da melhoria das condições de desenvolvimento 

das actividades desportivas de lazer e turismo para o Município de Leiria, actividade 

essa indispensável na formação plena da pessoa humana e no desenvolvimento da 

sociedade. 

Que as actividades desportivas de lazer e turismo constituem um 

importante meio de promoção da saúde e bem estar das populações e que o seu 

desenvolvimento só é possível através do incremento de diversos factores, 

nomeadamente ao nível da criação, renovação e modernização de infra-estruturas e 

da maximização de várias actividades. 

Que estas são áreas de fulcral importância, tendo em conta a elevada 

solicitação por parte de todos os residentes no concelho de Leiria. 

Que uma gestão racional e especializada para alcançar o desenvolvimento 

pretendido nestas áreas só é possível através de uma estrutura organizatória e 

profissionalizada apta à gestão das infra-estruturas desportivas, em particular do 

Complexo Municipal de Piscinas de Leiria que constitui uma das principais infra-

estruturas desportivas do Município. 
A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, enquanto 

entidade empresarial local prossegue o interesse público e tem como objecto social 

a criação e exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo, sendo que 

o Município de Leiria, com a constituição desta entidade, tem como objectivo a sua 

intervenção nas áreas do desporto, lazer e turismo. 

Assim, entre:  
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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 ou 1.º Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 

505 183 692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante 

designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

O presente contrato tem por objecto a definição, no âmbito da gestão e exploração 

do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, das situações que originam a 

atribuição à LEIRISPORT de indemnizações compensatórias e comparticipação 

para cobertura do prejuízo anual, bem como o modo e termos do seu 

processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização das Piscinas) 

As normas de utilização e funcionamento do Complexo Municipal de Piscinas de 

Leiria constam do Regulamento em vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Complexo são pertença da 

LEIRISPORT. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do referido Complexo será definido 

pela LEIRISPORT, de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização do Complexo que, por iniciativa ou autorização da Câmara 

Municipal, implique a diminuição ou privação da LEIRISPORT da normal 

exploração do mesmo, confere a esta o direito a uma indemnização 

compensatória, calculada de acordo com os preços de utilização estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes 

casos: 

a) utilização do Complexo pelo Município para o desenvolvimento de 

actividades por si directamente organizadas, previstas no plano e 

orçamento da LEIRISPORT; 
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b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara 

Municipal, previstas no plano e orçamento da LEIRISPORT; 

c) adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores 

do Complexo. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à LEIRISPORT, em 2008, 

de acordo com o seu plano e orçamento para o ano em curso, nos termos dos 

números anteriores, é no máximo, de €415.370,00 (quatrocentos e quinze mil e 

trezentos e setenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

4. A atribuição de espaços efectuados não prevista no plano e orçamento da 

LEIRISPORT nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 e descrito no 

Anexo G - mapa de atribuições, deve ser remetida para a LEIRISPORT com 

pelo menos 1 (um) mês de antecedência e objecto de requisição do serviço por 

parte do Município de Leiria ou de aditamento ao presente contrato; 

5. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas por relatórios mensais de 

gestão e utilização do Complexo. 

Cláusula Quinta 
(Comparticipação para cobertura do prejuízo de exploração anual) 

1. De acordo com o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro 

relativo ao equilíbrio de contas, no caso do 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. 

2. Para efeitos do número anterior, o valor previsto da comparticipação para 

cobertura do prejuízo de exploração anual a atribuir à LEIRISPORT de acordo 

com o seu plano e orçamento para o ano em curso é, no máximo, de €60.859,00 

(sessenta mil oitocentos e cinquenta e nove euros). 

3. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito por 

duodécimos, através da apresentação de notas de débito mensais. 

4. No caso do montante da comparticipação prevista no plano e orçamento não ser 

suficiente para a cobertura do prejuízo anual do Complexo Municipal de 

Piscinas, procede-se à aplicação do disposto no n.º 4 do artigo 31.º da Lei n.º 

53-F/2006, de 29 de Dezembro, que determina que deve ser incluída uma verba 

suplementar no orçamento do exercício subsequente, efectuando-se a 

transferência no mês seguinte à data de encerramento das contas. 

Cláusula Sexta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A LEIRISPORT fica desde já autorizada pela Câmara Municipal a realizar 
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quaisquer obras de conservação ou de beneficiação no Complexo, destinadas a 

manter ou aumentar o seu grau de utilização, rentabilidade e exploração, bem 

como os níveis de conforto dos seus utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira do Município nas obras referidas no 

número anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a 

celebrar entre as partes. 

Cláusula Sétima 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a atribuir à LEIRISPORT as indemnizações 

compensatórias referidas na Cláusula Quarta e a comparticipação para cobertura do 

prejuízo anual referida na Cláusula Quinta do presente contrato-programa. 

Cláusula Oitava 
(Obrigações da LEIRISPORT) 

A LEIRISPORT obriga-se a: 

a) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos 

munícipes de Leiria, e a plena utilização da Piscina por aquele; 

b) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no território 

do Município de Leiria. 

Cláusula Nona 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de 

documento escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Décima 
(Princípio da boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no 

estrito cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima-Primeira 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente 

contrato-programa serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima-Segunda 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto 

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

do artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima-Terceira 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008. 

Leiria, 22 de Janeiro de 2008 
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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» 

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

753/08, de 4 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao  abrigo do disposto n.º 1 do 

artigo 23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por maioria, com 

os votos de contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, 

Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar o contrato-programa 

acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

« Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista votam contra a aprovação do 

contrato-programa de gestão e exploração do Complexo Municipal de Piscinas, por 

entenderam que a filosofia em que assenta a existência da Leirisport não serve os 

superiores interesses da Autarquia. 

As indemnizações compensatórias e os subsídios para cobertura de 

exploração previstos para 2008 ascendem respectivamente a €1.661.992,00 e 

€528.480,00, a que se adicionará IVA no valor de cerca de €338.000,00. 

Perante este cenário e considerando que o único argumento apresentado é 

de haver maior agilidade de gestão(o que na prática pouco se sente – vidé caso 

recente do Pavilhão das Colmeias), entendemos que haverá outras formas de gerir 

as estruturas municipais desportivas, com menores custos para a Autarquia, pelo 

que votamos contra a aprovação dos citados contratos-programa.» 

 
8.5. Contrato-Programa de gestão e exploração da Piscina Municipal da 
Caranguejeira 
DLB N.º 0187/08 | Presente o Contrato-Programa de gestão e exploração da 

Piscina Municipal da Caranguejeira, que se transcreve: 

«Na sequência da Deliberação da Câmara Municipal n.º 2135/01, 29 de Agosto, o 

Município cedeu, através de protocolo, à hoje entidade empresarial local 

LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, os direitos de utilização e 

exploração da Piscina Municipal da Caranguejeira. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei 

n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, 
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a seguir transcrito, com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

com vista à gestão e exploração da Piscina Municipal da Caranguejeira. 

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

Considerando: 

A importância fundamental da melhoria das condições de desenvolvimento 

das actividades desportivas de lazer e turismo para o Município de Leiria, actividade 

essa indispensável na formação plena da pessoa humana e no desenvolvimento da 

sociedade. 

Que as actividades desportivas de lazer e turismo constituem um importante 

meio de promoção da saúde e bem estar das populações e que o seu 

desenvolvimento só é possível através do incremento de diversos factores, 

nomeadamente ao nível da criação, renovação e modernização de infra-estruturas e 

da maximização de várias actividades. 

Que estas são áreas de fulcral importância, tendo em conta a elevada 

solicitação por parte de todos os residentes no concelho de Leiria. 

Que uma gestão racional e especializada para alcançar o desenvolvimento 

pretendido nestas áreas só é possível através de uma estrutura organizatória e 

profissionalizada apta à gestão das infra-estruturas desportivas, em particular da 

Piscina Municipal da Caranguejeira que constitui uma das principais infra-estruturas 

desportivas do Município. 
A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, enquanto 

entidade empresarial local prossegue o interesse público e tem como objecto social 

a criação e exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo, sendo que 

o Município de Leiria, com a constituição destaentidade, tem como objectivo a sua 

intervenção nas áreas do desporto, lazer e turismo. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município, Câmara ou 1.º Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 

505 183 692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante 

designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 
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Cláusula Primeira 
(Objecto) 

O presente contrato tem por objecto a definição, no âmbito da gestão e exploração 

da Piscina Municipal da Caranguejeira, das situações que originam a atribuição à 

LEIRISPORT de indemnizações compensatórias e comparticipação para cobertura 

do prejuízo anual, bem como o modo e termos do seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização das Piscinas) 

As normas de utilização e funcionamento da Piscina Municipal da Caranguejeira 

constam do Regulamento em vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão da Piscina Municipal da Caranguejeira 

são pertença da LEIRISPORT. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão da referida Piscina Municipal será 

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

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização da Piscina Municipal que, por iniciativa ou autorização da Câmara, 

implique a diminuição ou privação da LEIRISPORT da normal exploração da 

mesma, confere a esta o direito a uma indemnização compensatória, calculada 

de acordo com os preços de utilização estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes 

casos: 

a) utilização da Piscina pelo Município para o desenvolvimento de actividades 

por si directamente organizadas, previstas no plano e orçamento da 

LEIRISPORT; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara 

Municipal, previstas no plano e orçamento da LEIRISPORT; 

c) adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores da 

Piscina. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à LEIRISPORT, em 2008, 

de acordo com o seu plano e orçamento para o ano em curso, nos termos dos 

números anteriores, é no máximo, de €80.397,00 (oitenta mil trezentos e 

noventa e sete euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

4. A atribuição de espaços efectuados não prevista no plano e orçamento da 

LEIRISPORT nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 e descrito no 

Anexo H - mapa de atribuições, deve ser remetida para a LEIRISPORT com 
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pelo menos 1 mês de antecedência e objecto de requisição do serviço por parte 

do Município de Leiria ou de aditamento ao presente contrato; 

5. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas por relatórios mensais de 

gestão e utilização da Piscina. 

Cláusula Quinta 
(Comparticipação para cobertura do prejuízo de exploração anual) 

1. De acordo com o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro 

relativo ao equilíbrio de contas, no caso do 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. 

2. Para efeitos do número anterior, o valor previsto da comparticipação para 

cobertura do prejuízo de exploração anual a atribuir à LEIRISPORT de acordo 

com o seu plano e orçamento para o ano em curso é, no máximo, de €94.169,00 

(noventa e quatro mil cento e sessenta e nove euros). 

3. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito por 

duodécimos, através da apresentação de notas de débito mensais. 

4. No caso do montante da comparticipação prevista no plano e orçamento não ser 

suficiente para a cobertura do prejuízo anual da Piscina Municipal da 

Caranguejeira, procede-se à aplicação do disposto no n.º 4 do artigo 31.º da Lei 

n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro que determina que deve ser incluída uma 

verba suplementar no orçamento do exercício subsequente, efectuando-se a 

transferência no mês seguinte à data de encerramento das contas. 

Cláusula Sexta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A LEIRISPORT fica desde já autorizada pela Câmara Municipal a realizar 

quaisquer obras de conservação ou de beneficiação na Piscina, destinadas a 

manter ou aumentar o seu grau de utilização, rentabilidade e exploração, bem 

como os níveis de conforto dos seus utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira do Município nas obras referidas no 

número anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a 

celebrar entre as partes. 

Cláusula Sétima 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a atribuir à LEIRISPORT as indemnizações 

compensatórias referidas na Cláusula Quarta e da comparticipação para cobertura 

do prejuízo anual referida na Cláusula Quinta do presente contrato-programa. 
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Cláusula Oitava 
(Obrigações da LEIRISPORT) 

A LEIRISPORT obriga-se a: 

a) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos 

munícipes de Leiria, e a plena utilização da Piscina por aquele; 

b) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no território 

do Município de Leiria. 

Cláusula Nona 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de 

documento escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Décima 
(Princípio da boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no 

estrito cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima-Primeira 
(Dúvidas e omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente 

contrato-programa serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima-Segunda 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto 

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

do artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima-Terceira 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008. 

Leiria, 22 de Janeiro 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» 

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

763/08, de 4 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto n.º 1 do 

artigo 23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por maioria, com 
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os votos de contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, 

Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar o contrato-programa 

acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

« Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista votam contra a aprovação do 

contrato-programa de gestão e exploração referentes Piscina Municipal da 

Caranguejeira por entenderam que a filosofia em que assenta a existência da 

Leirisport não serve os superiores interesses da Autarquia. 

As indemnizações compensatórias e os subsídios para cobertura de 

exploração previstos para 2008 ascendem respectivamente a €1.661.992,00 e 

€528.480,00, a que se adicionará IVA no valor de cerca de €338.000,00. 

Perante este cenário e considerando que o único argumento apresentado é 

de haver maior agilidade de gestão(o que na prática pouco se sente – vidé caso 

recente do Pavilhão das Colmeias), entendemos que haverá outras formas de gerir 

as estruturas municipais desportivas, com menores custos para a Autarquia, pelo 

que votamos contra a aprovação dos citados contratos-programa.» 

 
8.6. Contrato-Programa de gestão e exploração da Piscina Municipal da 
Maceira 
DLB N.º 0188/08 | Presente o Contrato-Programa de gestão e exploração da 

Piscina Municipal da Maceira, que se transcreve: 

« Na sequência da Deliberação da Câmara Municipal n.º 2136/01, de 29 de Agosto, 

o Município de Leiria cedeu, através de protocolo, à entidade empresarial local 

LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, os direitos de utilização e 

exploração da Piscina Municipal da Maceira. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei 

n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, 

a seguir transcrito, com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

com vista à gestão e exploração da Piscina Municipal da Maceira. 

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

Considerando: 

A importância fundamental da melhoria das condições de desenvolvimento 

das actividades desportivas de lazer e turismo para o Município de Leiria, actividade 

essa indispensável na formação plena da pessoa humana e no desenvolvimento da 

sociedade. 

Que as actividades desportivas de lazer e turismo constituem um importante 

meio de promoção da saúde e bem estar das populações e que o seu 

desenvolvimento só é possível através do incremento de diversos factores, 
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nomeadamente ao nível da criação, renovação e modernização de infra-estruturas e 

da maximização de várias actividades. 

Que estas são áreas de fulcral importância, tendo em conta a elevada 

solicitação por parte de todos os residentes no concelho de Leiria. 

Que uma gestão racional e especializada para alcançar o desenvolvimento 

pretendido nestas áreas só é possível através de uma estrutura organizatória e 

profissionalizada apta à gestão das infra-estruturas desportivas, em particular da 

Piscina Municipal da Maceira, que constitui uma das principais infra-estruturas 

desportivas do Município. 
A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, enquanto 

entidade empresarial local prossegue o interesse público e tem como objecto social 

a criação e exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo, sendo que 

o Município de Leiria, com a constituição desta entidade, tem como objectivo a sua 

intervenção nas áreas do desporto, lazer e turismo. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município, Câmara ou 1.º Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 

505 183 692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante 

designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

O presente contrato tem por objecto a definição, no âmbito da gestão e exploração 

da Piscina Municipal da Maceira, das situações que originam a atribuição à 

LEIRISPORT de indemnizações compensatórias e comparticipação para cobertura 

do prejuízo anual, bem como o modo e termos do seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização das Piscinas) 

As normas de utilização e funcionamento da Piscina Municipal da Maceira constam 

do Regulamento em vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 
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1. Todas as receitas provenientes da gestão da Piscina Municipal são pertença da 

LEIRISPORT. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão da referida Piscina Municipal será 

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

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização da Piscina Municipal que, por iniciativa ou autorização da Câmara, 

implique a diminuição ou privação da LEIRISPORT da normal exploração da 

mesma, confere a esta o direito a uma indemnização compensatória, calculada 

de acordo com os preços de utilização estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes 

casos: 

a) utilização da Piscina pelo Município para o desenvolvimento de 

actividades por si directamente organizadas, previstas no plano e 

orçamento da LEIRISPORT; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara, 

previstas no plano e orçamento da LEIRISPORT; 

c) adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores 

da Piscina. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à LEIRISPORT, em 2008, 

de acordo com o seu plano e orçamento para o ano em curso, nos termos dos 

números anteriores, é no máximo, de €77.067,00 (setenta e sete mil e sessenta 

e sete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

4. A atribuição de espaços efectuados não prevista no plano e orçamento da 

LEIRISPORT nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 e descrito no 

Anexo I - mapa de atribuições, deve ser remetida para a LEIRISPORT com pelo 

menos 1 mês de antecedência e objecto de requisição do serviço por parte do 

Município de Leiria ou de aditamento ao presente contrato; 

5. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas por relatórios mensais de 

gestão e utilização da Piscina. 

Cláusula Quinta 
(Comparticipação para cobertura do prejuízo de exploração anual) 

1. De acordo com o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, 

relativo ao equilíbrio de contas, no caso do 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. 
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2. Para efeitos do número anterior, o valor previsto da comparticipação para 

cobertura do prejuízo de exploração anual a atribuir à LEIRISPORT de acordo 

com o seu plano e orçamento para o ano em curso é, no máximo, de €60.859,00 

(sessenta mil oitocentos e cinquenta e nove euros). 

3. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito por 

duodécimos, através da apresentação de notas de débito mensais. 

4. No caso do montante da comparticipação prevista no plano e orçamento não ser 

suficiente para a cobertura do prejuízo anual da Piscina Municipal da Maceira, 

procede-se à aplicação do disposto no n.º 4 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, 

de 29 de Dezembro, que determina que deve ser incluída uma verba 

suplementar no orçamento do exercício subsequente, efectuando-se a 

transferência no mês seguinte à data de encerramento das contas. 

Cláusula Sexta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A LEIRISPORT fica desde já autorizada pela Câmara Municipal a realizar 

quaisquer obras de conservação ou de beneficiação na Piscina, destinadas a 

manter ou aumentar o seu grau de utilização, rentabilidade e exploração, bem 

como os níveis de conforto dos seus utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira do Município nas obras referidas no 

número anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a 

celebrar entre as partes. 

Cláusula Sétima 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a atribuir à LEIRISPORT as indemnizações 

compensatórias referidas na Cláusula Quarta e da comparticipação para cobertura 

do prejuízo anual referida na Cláusula Quinta do presente contrato-programa. 

Cláusula Oitava 
(Obrigações da LEIRISPORT) 

A LEIRISPORT obriga-se a: 

a) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos 

munícipes de Leiria, e a plena utilização da Piscina por aquele; 

b) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no território 

do Município de Leiria. 

Cláusula Nona 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de 

documento escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Décima 
(Princípio da boa fé) 
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Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no 

estrito cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima-Primeira 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente 

contrato-programa serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima-Segunda 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto 

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

do artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima-Terceira 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008. 

Leiria, 22 de Janeiro 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» 

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

762/08, de 4 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao  abrigo do disposto n.º 1 do 

artigo 23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por maioria, com 

os votos de contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, 

Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar o contrato-programa 

acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

« Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista votam contra a aprovação do 

contrato-programa de gestão e exploração referentes à Piscina Municipal da 

Maceira, por entenderam que a filosofia em que assenta a existência da Leirisport 

não serve os superiores interesses da Autarquia. 

As indemnizações compensatórias e os subsídios para cobertura de 

exploração previstos para 2008 ascendem respectivamente a €1.661.992,00 e 

€528.480,00, a que se adicionará IVA no valor de cerca de €338.000,00. 

Perante este cenário e considerando que o único argumento apresentado é 

de haver maior agilidade de gestão(o que na prática pouco se sente – vidé caso 
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recente do Pavilhão das Colmeias), entendemos que haverá outras formas de gerir 

as estruturas municipais desportivas, com menores custos para a Autarquia, pelo 

que votamos contra a aprovação dos citados contratos-programa.» 

 
8.7. Contrato-Programa de gestão e exploração do Pavilhão Municipal do 
Arrabal 
DLB N.º 0189/08 | Presente o Contrato-Programa de gestão e exploração do 

Pavilhão Municipal do Arrabal, que se transcreve: 
«O Pavilhão Municipal do Arrabal é um dos equipamentos essenciais para a 

prática desportiva, seja a nível da Freguesia onde está localizado, seja a nível do 

próprio concelho. 

Porém, para a prossecução dos objectivos que nortearam a sua construção 

e justificação do respectivo investimento, não é indiferente a gestão e o uso que 

dele se faça. 

Tendo a entidade empresarial local Leirisport, E.M. sido criada com o 

objectivo, entre outros, de gerir e explorar equipamentos desportivos, justifica-se 

que a gestão e exploração do Pavilhão Municipal do Arrabal se mantenham 

atribuídas a esta entidade, mediante a celebração de um contrato-programa no qual 

se inscrevam todos os direitos e obrigações das partes. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei 

n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, 

a seguir transcrito, com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

com vista à gestão e exploração da Pavilhão Municipal do Arrabal. 

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

Considerando que: 

É inegável o peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas 

amplas e diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria de saúde 

e da qualidade de vida das populações, assume actualmente na sociedade 

portuguesa em geral e nos Leirienses em particular. 

O Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo à 

formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na 

integração social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um 

importante papel cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na 

educação, turismo e tempos livres. 

Neste quadro de valores, o Município de Leiria tem vindo a desempenhar um 

papel cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento 

da prática desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 
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Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para 

a prática desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da 

população, seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação 

desportiva, seja em geral dos diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos 

equipamentos é a sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de 

serviço público e não tanto numa visão demasiado economicista, sem pôr em causa, 

todavia, o princípio geral da boa administração. 

Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos 

construídos correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua 

criação e ao investimento feito. 

É neste quadro que surge a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de 

Leiria, E.M., hoje entidade empresarial local, que tem por objecto social a «criação, 

construção, gestão e exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e 

organização de actividades nestas áreas». 

Na realidade, um dos objectivos que presidiu à criação daquela entidade 

empresarial local foi, justamente, a gestão e exploração dos equipamentos 

desportivos municipais, entre os quais se inclui o Pavilhão Municipal do Arrabal. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município, Câmara ou 1.º Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 

505 183 692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante 

designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à LEIRISPORT dos 

direitos de gestão e exploração do Pavilhão Municipal do Arrabal, sito na 

freguesia de Arrabal, concelho de Leiria, de ora em diante designado por 

Pavilhão. 

2. A presente cedência do Pavilhão inclui os equipamentos nele existentes e que 

constam de lista anexa ao presente contrato-programa. 
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3. O presente contrato tem ainda por objecto a definição, no âmbito da gestão e 

exploração do Pavilhão Municipal do Arrabal, das situações que originam a 

atribuição à LEIRISPORT de indemnizações compensatórias e comparticipação 

para cobertura do prejuízo anual, bem como o modo e termos do seu 

processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Pavilhão) 

As normas de utilização e funcionamento do Pavilhão constam do Regulamento em 

vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Pavilhão são pertença da 

LEIRISPORT. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do referido Pavilhão será definido 

pela LEIRISPORT, de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização do Pavilhão Municipal que, por iniciativa ou autorização da Câmara, 

implique a diminuição ou privação da LEIRISPORT da normal exploração da 

mesma, confere a esta o direito a uma indemnização compensatória, calculada 

de acordo com os preços de utilização estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes 

casos: 

a) utilização do Pavilhão pelo Município para o desenvolvimento de 

actividades por si directamente organizadas, previstas no plano e 

orçamento da LEIRISPORT; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara, 

previstas no plano e orçamento da LEIRISPORT; 

c) adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores 

do Pavilhão. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à LEIRISPORT, em 2008, 

de acordo com o seu plano e orçamento para o ano em curso, nos termos dos 

números anteriores, é no máximo, de €39.427,00 (trinta e nove mil quatrocentos 

e vinte e sete euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

4. A atribuição de espaços efectuados não prevista no plano e orçamento da 

LEIRISPORT nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 e descrito no 

Anexo J - mapa de atribuições, deve ser remetida para a LEIRISPORT com pelo 

menos 1 mês de antecedência e objecto de requisição do serviço por parte do 

Município de Leiria ou de aditamento ao presente contrato; 
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5. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas por relatórios mensais de 

gestão e utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
(Comparticipação para cobertura do prejuízo de exploração anual) 

1. De acordo com o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, 29 de Dezembro, 

relativo ao equilíbrio de contas, no caso do 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. 

2. Para efeitos do número anterior, o valor previsto da comparticipação para 

cobertura do prejuízo de exploração anual a atribuir à LEIRISPORT de acordo 

com o seu plano e orçamento para o ano em curso é, no máximo, de €32.231,00 

(trinta e dois mil duzentos e trinta e um euros). 

3. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito por 

duodécimos, através da apresentação de notas de débito mensais. 

4. No caso do montante da comparticipação prevista no plano e orçamento não ser 

suficiente para a cobertura do prejuízo anual do Pavilhão, procede-se à 

aplicação do disposto no n.º 4 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, 29 de 

Dezembro, que determina que deve ser incluída uma verba suplementar no 

orçamento do exercício subsequente, efectuando-se a transferência no mês 

seguinte à data de encerramento das contas. 

Cláusula Sexta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A LEIRISPORT fica desde já autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras 

de conservação ou de beneficiação no Pavilhão, destinadas a manter ou 

aumentar o seu grau de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os 

níveis de conforto dos seus utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira do Município nas obras referidas no 

número anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a 

celebrar entre as partes. 

Cláusula Sétima 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a: 

a) pagar à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na 

Cláusula Quarta do presente contrato-programa, mensalmente; 
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b) transferir as comparticipações para cobertura do prejuízo anual referidas na 

Cláusula Quinta do presente contrato-programa, por duodécimos, 

mensalmente; 

c) entregar à LEIRISPORT o Pavilhão, de forma a garantir a sua plena 

utilização e exploração para os fins a que se destina; 

d) transferir para a LEIRISPORT a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Oitava 
(Obrigações da LEIRISPORT) 

A LEIRISPORT obriga-se a: 

a) salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos 

mesmos; 

b) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos 

munícipes de Leiria, e a plena utilização do Pavilhão por aquele; 

c) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no território 

do Município de Leiria; 

d) realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do Pavilhão; 

Cláusula Nona 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de 

documento escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Décima 
(Princípio da boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no 

estrito cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima-Primeira 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente 

contrato-programa serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima-Segunda 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto 

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

do artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima-Terceira 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008. 

Leiria, 22 de Janeiro de 2008 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal | Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa 
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Pela LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração | José Manuel Seabra Benzinho da 

Silva 

O Administrador | João Paulo Baixinho Empadinhas 

A Administradora | Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos» 

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

755/08, de 4 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto n.º 1 do 

artigo 23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por maioria, com 

os votos de contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, 

Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar o contrato-programa 

acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

« Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista votam contra a aprovação do 

contrato-programa de gestão e exploração referentes ao Pavilhão Municipal de 

Arrabal, por entenderam que a filosofia em que assenta a existência da Leirisport 

não serve os superiores interesses da Autarquia. 

As indemnizações compensatórias e os subsídios para cobertura de 

exploração previstos para 2008 ascendem respectivamente a €1.661.992,00 e 

€528.480,00, a que se adicionará IVA no valor de cerca de €338.000,00. 

Perante este cenário e considerando que o único argumento apresentado é 

de haver maior agilidade de gestão(o que na prática pouco se sente – vidé caso 

recente do Pavilhão das Colmeias), entendemos que haverá outras formas de gerir 

as estruturas municipais desportivas, com menores custos para a Autarquia, pelo 

que votamos contra a aprovação dos citados contratos-programa.» 

 
8.8. Contrato-Programa de gestão e exploração do Pavilhão Municipal da 
Bajouca 
DLB N.º 0190/08 | Presente o Contrato-Programa de gestão e exploração do 

Pavilhão Municipal da Bajouca, que se transcreve: 

«O Pavilhão Municipal da Bajouca é um dos equipamentos essenciais para a 

prática desportiva, seja a nível da Freguesia onde está localizado, seja a nível do 

próprio concelho. 

Porém, para a prossecução dos objectivos que nortearam a sua construção 

e justificação do respectivo investimento, não é indiferente a gestão e o uso que 

dele se faça. 

Tendo a entidade empresarial local Leirisport, E.M. sido criada com o 

objectivo, entre outros, de gerir e explorar equipamentos desportivos, justifica-se 

que a gestão e exploração do Pavilhão Municipal da Bajouca se mantenham 
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atribuídas a esta entidade, mediante a celebração de um contrato-programa no qual 

se inscrevam todos os direitos e obrigações das partes. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei 

n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, 

a seguir transcrito, com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

com vista à gestão e exploração da Pavilhão Municipal da Bajouca. 

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

Considerando que: 

É inegável o peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas 

amplas e diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria de saúde 

e da qualidade de vida das populações, assume actualmente na sociedade 

portuguesa em geral e nos Leirienses em particular. 

O Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo à 

formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na 

integração social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um 

importante papel cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na 

educação, turismo e tempos livres. 

Neste quadro de valores, o Município de Leiria tem vindo a desempenhar um 

papel cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento 

da prática desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para 

a prática desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da 

população, seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação 

desportiva, seja em geral dos diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos 

equipamentos é a sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de 

serviço público e não tanto numa visão demasiado economicista, sem pôr em causa, 

todavia, o princípio geral da boa administração. 

Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos 

construídos correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua 

criação e ao investimento feito. 

É neste quadro que surge a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de 

Leiria, E.M., hoje entidade empresarial local, que tem por objecto social a «criação, 

construção, gestão e exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e 

organização de actividades nestas áreas». 

Na realidade, um dos objectivos que presidiu à criação daquela entidade 

empresarial local foi, justamente, a gestão e exploração dos equipamentos 

desportivos municipais, entre os quais se inclui o Pavilhão Municipal da Bajouca. 
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Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município, Câmara ou 1.º Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 

505 183 692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante 

designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à LEIRISPORT dos 

direitos de gestão e exploração do Pavilhão Municipal da Bajouca, sito na 

freguesia de Bajouca, concelho de Leiria, de ora em diante designado por 

Pavilhão. 

2. A presente cedência do Pavilhão inclui os equipamentos nele existentes e que 

constam de lista anexa ao presente contrato-programa. 

3. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que 

originam a atribuição à LEIRISPORT de indemnizações compensatórias e 

comparticipação para cobertura do prejuízo anual, bem como o modo e termos 

do seu processamento. 

Cláusula Segunda 
(Utilização do Pavilhão) 

As normas de utilização e funcionamento do Pavilhão constam do Regulamento em 

vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Pavilhão são pertença da 

LEIRISPORT. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do referido Pavilhão será definido 

pela LEIRISPORT, de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização do Pavilhão Municipal que, por iniciativa ou autorização da Câmara, 

implique a diminuição ou privação da LEIRISPORT da normal exploração da 
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mesma, confere a esta o direito a uma indemnização compensatória, calculada 

de acordo com os preços de utilização estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes 

casos: 

a) utilização do Pavilhão pela Município para o desenvolvimento de 

actividades por si directamente organizadas, previstas no plano e 

orçamento da LEIRISPORT; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara, 

previstas no plano e orçamento da LEIRISPORT; 

c) adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores 

do Pavilhão. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à LEIRISPORT, em 2008, 

de acordo com o seu plano e orçamento para o ano em curso, nos termos dos 

números anteriores, é no máximo, de €48.012,00 (quarenta e oito mil e doze 

euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

4. A atribuição de espaços efectuados não prevista no plano e orçamento da 

LEIRISPORT nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 e descrito no 

Anexo L - mapa de atribuições, deve ser remetida para a LEIRISPORT com pelo 

menos 1 mês de antecedência e objecto de requisição do serviço por parte do 

Município de Leiria ou de aditamento ao presente contrato; 

5. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas por relatórios mensais de 

gestão e utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
(Comparticipação para cobertura do prejuízo de exploração anual) 

1. De acordo com o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, 29 de Dezembro, 

relativo ao equilíbrio de contas, no caso do 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. 

2. Para efeitos do número anterior, o valor previsto da comparticipação para 

cobertura do prejuízo de exploração anual a atribuir à LEIRISPORT de acordo 

com o seu plano e orçamento para o ano em curso é, no máximo, de €30.332,00 

(trinta mil trezentos e trinta e dois euros). 

3. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito por 

duodécimos, através da apresentação de notas de débito mensais. 

4. No caso do montante da comparticipação prevista no plano e orçamento não ser 

suficiente para a cobertura do prejuízo anual do Pavilhão, procede-se à 

CMLeiria/Acta n.º 3, de 2008.02.07 
Im-DA-15-09_A00                                                                                                          
 



206(86)  
 

aplicação do disposto no n.º 4 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, 29 de 

Dezembro, que determina que deve ser incluída uma verba suplementar no 

orçamento do exercício subsequente, efectuando-se a transferência no mês 

seguinte à data de encerramento das contas. 

Cláusula Sexta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A LEIRISPORT fica desde já autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras 

de conservação ou de beneficiação no Pavilhão, destinadas a manter ou 

aumentar o seu grau de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os 

níveis de conforto dos seus utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira do Município nas obras referidas no 

número anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a 

celebrar entre as partes. 

Cláusula Sétima 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a: 

a) atribuir à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula 

Quarta do presente contrato-programa; 

b) transferir as comparticipações para cobertura do prejuízo anual referidas na 

Cláusula Quinta do presente contrato-programa, por duodécimos, mensalmente; 

c) entregar à LEIRISPORT o Pavilhão, de forma a garantir a sua plena utilização e 

exploração para os fins a que se destina; 

d) transferir para a LEIRISPORT a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Oitava 
(Obrigações da LEIRISPORT) 

A LEIRISPORT obriga-se a: 

a) salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos 

mesmos; 

b) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos 

munícipes de Leiria, e a plena utilização do Pavilhão por aquele; 

c) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no território 

do Município de Leiria; 

d) realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do Pavilhão; 

Cláusula Nona 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de 

documento escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Décima 
(Princípio da boa fé) 
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Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no 

estrito cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima-Primeira 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente 

contrato-programa serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima-Segunda 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto 

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

do artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima-Terceira 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008. 

Leiria, 22 de Janeiro 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» 

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

756/08, de 4 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto n.º 1 do 

artigo 23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por maioria, com 

os votos de contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, 

Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar o contrato-programa 

acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

« Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista votam contra a aprovação do 

contrato-programa de gestão e exploração referentes ao Pavilhão Municipal da 

Bajouca, por entenderam que a filosofia em que assenta a existência da Leirisport 

não serve os superiores interesses da Autarquia. 

As indemnizações compensatórias e os subsídios para cobertura de 

exploração previstos para 2008 ascendem respectivamente a €1.661.992,00 e 

€528.480,00, a que se adicionará IVA no valor de cerca de €338.000,00. 

Perante este cenário e considerando que o único argumento apresentado é 

de haver maior agilidade de gestão(o que na prática pouco se sente – vidé caso 
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recente do Pavilhão das Colmeias), entendemos que haverá outras formas de gerir 

as estruturas municipais desportivas, com menores custos para a Autarquia, pelo 

que votamos contra a aprovação dos citados contratos-programa.» 

 
8.9. Contrato-Programa de gestão e exploração do Pavilhão Municipal da 
Caranguejeira 
DLB N.º 0191/08 | Presente o Contrato-Programa de gestão e exploração Pavilhão 

Municipal da Caranguejeira, que se transcreve: 

«O Pavilhão Municipal da Caranguejeira é um dos equipamentos essenciais 

para a prática desportiva, seja a nível da Freguesia onde está localizado, seja a 

nível do próprio concelho. 

Porém, para a prossecução dos objectivos que nortearam a sua construção 

e justificação do respectivo investimento, não é indiferente a gestão e o uso que 

dele se faça. 

Tendo a entidade empresarial local Leirisport, E.M. sido criada com o 

objectivo, entre outros, de gerir e explorar equipamentos desportivos, justifica-se 

que a gestão e exploração do Pavilhão Municipal da Caranguejeira se mantenham 

atribuídas a esta entidade, mediante a celebração de um contrato-programa no qual 

se inscrevam todos os direitos e obrigações das partes. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei 

n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, 

a seguir transcrito, com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

com vista à gestão e exploração da Pavilhão Municipal da Caranguejeira. 

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

Considerando que: 

É inegável o peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas 

amplas e diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria de saúde 

e da qualidade de vida das populações, assume actualmente na sociedade 

portuguesa em geral e nos Leirienses em particular. 

O Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo à 

formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na 

integração social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um 

importante papel cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na 

educação, turismo e tempos livres. 

Neste quadro de valores, o Município de Leiria tem vindo a desempenhar um 

papel cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento 

da prática desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 
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Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para 

a prática desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da 

população, seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação 

desportiva, seja em geral dos diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos 

equipamentos é a sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de 

serviço público e não tanto numa visão demasiado economicista, sem pôr em causa, 

todavia, o princípio geral da boa administração. 

Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos 

construídos correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua 

criação e ao investimento feito. 

É neste quadro que surge a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de 

Leiria, E.M., hoje entidade empresarial local, que tem por objecto social a «criação, 

construção, gestão e exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e 

organização de actividades nestas áreas». 

Na realidade, um dos objectivos que presidiu à criação desta entidade 

empresarial local foi, justamente, a gestão e exploração dos equipamentos 

desportivos municipais, entre os quais se inclui o Pavilhão Municipal da 

Caranguejeira. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município, Câmara ou 1.º Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 

505 183 692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante 

designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à LEIRISPORT dos 

direitos de gestão e exploração do Pavilhão Municipal da Caranguejeira, sito na 

freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria, de ora em diante designado por 

Pavilhão. 

2. A presente cedência do Pavilhão inclui os equipamentos nele existentes e que 

constam de lista anexa ao presente contrato-programa. 
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3. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que 

originam a atribuição à Leirisport de indemnizações compensatórias e 

comparticipação para cobertura do prejuízo anual, bem como o modo e termos 

do seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Pavilhão) 

As normas de utilização e funcionamento do Pavilhão constam do Regulamento em 

vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Pavilhão são pertença da 

LEIRISPORT. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do referido Pavilhão será definido 

pela LEIRISPORT, de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização do Pavilhão Municipal que, por iniciativa ou autorização da Câmara, 

implique a diminuição ou privação da LEIRISPORT da normal exploração da 

mesma, confere a esta o direito a uma indemnização compensatória, calculada 

de acordo com os preços de utilização estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes 

casos: 

a) utilização do Pavilhão pelo Município para o desenvolvimento de 

actividades por si directamente organizadas, previstas no plano e 

orçamento da LEIRISPORT; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara, 

previstas no plano e orçamento da LEIRISPORT; 

c) adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores 

do Pavilhão. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à LEIRISPORT, em 2008, 

de acordo com o seu plano e orçamento para o ano em curso, nos termos dos 

números anteriores, é no máximo, de €90.635,00 (noventa mil seiscentos e trinta 

e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

4. A atribuição de espaços efectuados não prevista no plano e orçamento da 

LEIRISPORT nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 e descrito no 

Anexo M - mapa de atribuições, deve ser remetida para a LEIRISPORT com 

pelo menos 1 mês de antecedência e objecto de requisição do serviço por parte 

do Município de Leiria ou de aditamento ao presente contrato; 
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5. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas por relatórios mensais de 

gestão e utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
(Comparticipação para cobertura do prejuízo de exploração anual) 

1. De acordo com o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, 29 de Dezembro, 

relativo ao equilíbrio de contas, no caso do 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. 

2. Para efeitos do número anterior, o valor previsto da comparticipação para 

cobertura do prejuízo de exploração anual a atribuir à LEIRISPORT de acordo 

com o seu plano e orçamento para o ano em curso é, no máximo, de €14.896,00 

(catorze mil oitocentos e noventa e seis euros). 

3. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito por 

duodécimos, através da apresentação de notas de débito mensais. 

4. No caso do montante da comparticipação prevista no plano e orçamento não ser 

suficiente para a cobertura do prejuízo anual do Pavilhão, procede-se à 

aplicação do disposto no n.º 4 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, 29 de 

Dezembro, que determina que deve ser incluída uma verba suplementar no 

orçamento do exercício subsequente, efectuando-se a transferência no mês 

seguinte à data de encerramento das contas. 

Cláusula Sexta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A LEIRISPORT fica desde já autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras 

de conservação ou de beneficiação no Pavilhão, destinadas a manter ou 

aumentar o seu grau de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os 

níveis de conforto dos seus utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira do Município nas obras referidas no 

número anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a 

celebrar entre as partes. 

Cláusula Sétima 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a: 

a) atribuir à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na 

Cláusula Quarta do presente contrato-programa; 
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b) transferir as comparticipações para cobertura do prejuízo anual referidas na 

Cláusula Quinta do presente contrato-programa, por duodécimos, 

mensalmente; 

c) entregar à LEIRISPORT o Pavilhão, de forma a garantir a sua plena 

utilização e exploração para os fins a que se destina; 

d) transferir para a LEIRISPORT a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Oitava 
(Obrigações da LEIRISPORT) 

A LEIRISPORT obriga-se a: 

a) salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos 

mesmos; 

b) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos 

munícipes de Leiria, e a plena utilização do Pavilhão por aquele; 

c) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no território 

do Município de Leiria; 

d) realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do Pavilhão; 

Cláusula Nona 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de 

documento escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Décima 
(Princípio da boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no 

estrito cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima-Primeira 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente 

contrato-programa serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima-Segunda 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto 

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

do artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima-Terceira 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008. 

Leiria, 22 de Janeiro de 2008 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal | Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa 
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Pela LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração | José Manuel Seabra Benzinho da 

Silva 

O Administrador | João Paulo Baixinho Empadinhas 

A Administradora | Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos» 

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

757/08, de 4 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto n.º 1 do 

artigo 23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por maioria, com 

os votos de contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, 

Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista,  aprovar o contrato-programa 

acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

« Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista votam contra a aprovação do 

contrato-programa de gestão e exploração referentes ao Pavilhão Municipal da 

Caranguejeira, por entenderam que a filosofia em que assenta a existência da 

Leirisport não serve os superiores interesses da Autarquia. 

As indemnizações compensatórias e os subsídios para cobertura de 

exploração previstos para 2008 ascendem respectivamente a €1.661.992,00 e 

€528.480,00, a que se adicionará IVA no valor de cerca de €338.000,00. 

Perante este cenário e considerando que o único argumento apresentado é 

de haver maior agilidade de gestão(o que na prática pouco se sente – vidé caso 

recente do Pavilhão das Colmeias), entendemos que haverá outras formas de gerir 

as estruturas municipais desportivas, com menores custos para a Autarquia, pelo 

que votamos contra a aprovação dos citados contratos-programa.» 

 
8.10. Contrato-Programa de gestão e exploração do Pavilhão Municipal das 
Colmeias 
DLB N.º 0192/08 | Presente o Contrato-Programa de gestão e exploração do 

Pavilhão Municipal das Colmeias, que se transcreve: 
« O Pavilhão Municipal de Colmeias é um dos equipamentos essenciais para 

a prática desportiva, seja a nível da Freguesia onde está localizado, seja a nível do 

próprio concelho. 

Porém, para a prossecução dos objectivos que nortearam a sua construção 

e justificação do respectivo investimento, não é indiferente a gestão e o uso que 

dele se faça. 

Tendo a entidade empresarial local Leirisport, E.M. sido criada com o 

objectivo, entre outros, de gerir e explorar equipamentos desportivos, justifica-se 

que a gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Colmeias seja atribuída a esta  
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entidade mediante a celebração de um contrato-programa no qual se inscrevam 

todos os direitos e obrigações das partes. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei 

n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, 

a seguir transcrito, com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

com vista à gestão e exploração da Pavilhão Municipal das Colmeias. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO  
DO PAVILHÃO MUNICIPAL DAS COLMEIAS» 

Considerando que: 

É inegável o peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas 

amplas e diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria de saúde 

e da qualidade de vida das populações, assume actualmente na sociedade 

portuguesa em geral e nos Leirienses em particular. 

O Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo à 

formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na 

integração social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um 

importante papel cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na 

educação, turismo e tempos livres. 

Neste quadro de valores, o Município de Leiria tem vindo a desempenhar um 

papel cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento 

da prática desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para 

a prática desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da 

população, seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação 

desportiva, seja em geral dos diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos 

equipamentos é a sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de 

serviço público e não tanto numa visão demasiado economicista, sem pôr em causa, 

todavia, o princípio geral da boa administração. 

Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos 

construídos correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua 

criação e ao investimento feito. 

É neste quadro que surge a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de 

Leiria, E.M., hoje entidade empresarial local, que tem por objecto social a «criação, 

construção, gestão e exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e 

organização de actividades nestas áreas». 

Na realidade, um dos objectivos que presidiu à criação daquela entidade 

empresarial local foi, justamente, a gestão e exploração dos equipamentos 

desportivos municipais, entre os quais se inclui o Pavilhão Municipal de Colmeias. 
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Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município, Câmara ou 1.º Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 

505 183 692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante 

designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à LEIRISPORT dos 

direitos de gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Colmeias, sito na 

freguesia de Colmeias, concelho de Leiria, de ora em diante designado por 

Pavilhão. 

2. A presente cedência do Pavilhão inclui os equipamentos nele existentes e que 

constam de lista anexa ao presente contrato-programa. 

3. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que 

originam a atribuição à Leirisport de indemnizações compensatórias e 

comparticipação para cobertura do prejuízo anual, bem como o modo e termos 

do seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Pavilhão) 

As normas de utilização e funcionamento do Pavilhão constam do Regulamento em 

vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Pavilhão são pertença da 

LEIRISPORT. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do referido Pavilhão será definido 

pela LEIRISPORT, de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização do Pavilhão Municipal que, por iniciativa ou autorização da Câmara, 

implique a diminuição ou privação da LEIRISPORT da normal exploração da 
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mesma, confere a esta o direito a uma indemnização compensatória, calculada 

de acordo com os preços de utilização estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes 

casos: 

a) utilização do Pavilhão pelo Município para o desenvolvimento de 

actividades por si directamente organizadas, previstas no plano e 

orçamento da LEIRISPORT; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara, 

previstas no plano e orçamento da LEIRISPORT; 

c) adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores 

do Pavilhão. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à LEIRISPORT, em 2008, 

de acordo com seu o plano e orçamento para o ano em curso, nos termos dos 

números anteriores, é no máximo, de €26.392,00 (vinte e seis mil trezentos e 

noventa e dois euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

4. A atribuição de espaços efectuados não prevista no plano e orçamento da 

LEIRISPORT nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 e descrito no 

Anexo N - mapa de atribuições, deve ser remetida para a LEIRISPORT com 

pelo menos 1 mês de antecedência e objecto de requisição do serviço por parte 

do Município de Leiria ou de aditamento ao presente contrato; 

5. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas por relatórios mensais de 

gestão e utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
(Comparticipação para cobertura do prejuízo de exploração anual) 

1. De acordo com o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, 

relativo ao equilíbrio de contas, no caso do 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. 

2. Para efeitos do número anterior, o valor previsto da comparticipação para 

cobertura do prejuízo de exploração anual a atribuir à LEIRISPORT de acordo 

com o seu plano e orçamento para o ano em curso é, no máximo, de €42.382,00 

(quarenta e dois mil trezentos e oitenta e dois euros). 

3. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito por 

duodécimos, através da apresentação de notas de débito mensais. 

4. No caso do montante da comparticipação prevista no plano e orçamento não ser 

suficiente para a cobertura do prejuízo anual do Pavilhão, procede-se à 
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aplicação do disposto no n.º 4 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de 

Dezembro, que determina que deve ser incluída uma verba suplementar no 

orçamento do exercício subsequente, efectuando-se a transferência no mês 

seguinte à data de encerramento das contas. 

Cláusula Sexta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A LEIRISPORT fica desde já autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras 

de conservação ou de beneficiação no Pavilhão, destinadas a manter ou 

aumentar o seu grau de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os 

níveis de conforto dos seus utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira do Município nas obras referidas no 

número anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a 

celebrar entre as partes. 

Cláusula Sétima 
 (Obrigações do  Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a: 

a) pagar à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na 

Cláusula Quarta do presente contrato-programa, mensalmente; 

b) transferir as comparticipações para cobertura do prejuízo anual referidas na 

Cláusula Quinta do presente contrato-programa, por duodécimos, 

mensalmente; 

c) entregar à LEIRISPORT o Pavilhão, de forma a garantir a sua plena 

utilização e exploração para os fins a que se destina; 

d) transferir para a LEIRISPORT a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Oitava 
(Obrigações da LEIRISPORT) 

A LEIRISPORT obriga-se a: 

a) salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos 

mesmos; 

b) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos 

munícipes de Leiria, e a plena utilização do Pavilhão por aquele; 

c) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no território 

do Município de Leiria; 

d) realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do Pavilhão. 

Cláusula Nona 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de 

documento escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Décima 
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(Princípio da boa fé) 
Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no 

estrito cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima-Primeira  
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente 

contrato-programa serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima-Segunda 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto 

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

do artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima-Terceira 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008. 

Leiria, 22 de Janeiro 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» 

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

758/08, de 4 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto n.º 1 do 

artigo 23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por maioria, com 

os votos de contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, 

Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar o contrato-programa 

acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

« Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista votam contra a aprovação do 

contrato-programa de gestão e exploração referentes ao Pavilhão Municipal de 

Colmeias, por entenderam que a filosofia em que assenta a existência da Leirisport 

não serve os superiores interesses da Autarquia. 

As indemnizações compensatórias e os subsídios para cobertura de 

exploração previstos para 2008 ascendem respectivamente a €1.661.992,00 e 

€528.480,00, a que se adicionará IVA no valor de cerca de €338.000,00. 
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Perante este cenário e considerando que o único argumento apresentado é 

de haver maior agilidade de gestão(o que na prática pouco se sente – vidé caso 

recente do Pavilhão das Colmeias), entendemos que haverá outras formas de gerir 

as estruturas municipais desportivas, com menores custos para a Autarquia, pelo 

que votamos contra a aprovação dos citados contratos-programa.» 

 
8.11. Contrato-Programa de gestão e exploração do Pavilhão Municipal da 
Maceira 
DLB N.º 0193/08 | Presente o Contrato-Programa de gestão e exploração do 

Pavilhão Municipal da Maceira, que se transcreve: 
«O Pavilhão Municipal da Maceira é um dos equipamentos essenciais para a 

prática desportiva, seja a nível da Freguesia onde está localizado, seja a nível do 

próprio concelho. 

Porém, para a prossecução dos objectivos que nortearam a sua construção 

e justificação do respectivo investimento, não é indiferente a gestão e o uso que 

dele se faça. 

Tendo a entidade empresarial local Leirisport, E.M. sido criada com o 

objectivo, entre outros, de gerir e explorar equipamentos desportivos, justifica-se 

que a gestão e exploração do Pavilhão Municipal da Maceira se mantenham 

atribuídas a esta entidade, mediante a celebração de um contrato-programa no qual 

se inscrevam todos os direitos e obrigações das partes. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei 

n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, 

a seguir transcrito, com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

com vista à gestão e exploração da Pavilhão Municipal da Maceira. 

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

Considerando que: 

É inegável o peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas 

amplas e diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria de saúde 

e da qualidade de vida das populações, assume actualmente na sociedade 

portuguesa em geral e nos Leirienses em particular. 

O Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo à 

formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na 

integração social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um 

importante papel cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na 

educação, turismo e tempos livres. 
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Neste quadro de valores, o Município de Leiria tem vindo a desempenhar um 

papel cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento 

da prática desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para 

a prática desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da 

população, seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação 

desportiva, seja em geral dos diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos 

equipamentos é a sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de 

serviço público e não tanto numa visão demasiado economicista, sem pôr em causa, 

todavia, o princípio geral da boa administração. 

Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos 

construídos correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua 

criação e ao investimento feito. 

É neste quadro que surge a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de 

Leiria, E.M., hoje entidade empresarial local, que tem por objecto social a «criação, 

construção, gestão e exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e 

organização de actividades nestas áreas». 

Na realidade, um dos objectivos que presidiu à criação daquela entidade 

empresarial local foi, justamente, a gestão e exploração dos equipamentos 

desportivos municipais, entre os quais se inclui o Pavilhão Municipal da Maceira. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município, Câmara ou 1.º Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 

505 183 692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante 

designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à LEIRISPORT dos 

direitos de gestão e exploração do Pavilhão Municipal da Maceira, sito na 

freguesia de Maceira, concelho de Leiria, de ora em diante designado por 

Pavilhão. 
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2. A presente cedência do Pavilhão inclui os equipamentos nele existentes e que 

constam de lista anexa ao presente contrato-programa. 

3. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que 

originam a atribuição à Leirisport de indemnizações compensatórias e 

comparticipação para cobertura do prejuízo anual, bem como o modo e termos 

do seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Pavilhão) 

As normas de utilização e funcionamento do Pavilhão constam do Regulamento em 

vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Pavilhão são pertença da 

LEIRISPORT. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do referido Pavilhão será definido 

pela LEIRISPORT, de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização do Pavilhão Municipal que, por iniciativa ou autorização da Câmara, 

implique a diminuição ou privação da LEIRISPORT da normal exploração da 

mesma, confere a esta o direito a uma indemnização compensatória, calculada 

de acordo com os preços de utilização estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes 

casos: 

a) utilização do Pavilhão pelo Município para o desenvolvimento de 

actividades por si directamente organizadas, previstas no plano e 

orçamento da LEIRISPORT; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara, 

previstas no plano e orçamento da LEIRISPORT; 

c) adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores 

do Pavilhão. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à LEIRISPORT, em 2008, 

de acordo com o seu plano e orçamento para o ano em curso, nos termos dos 

números anteriores, é no máximo, de €44.972,00 (quarenta e quatro mil 

novecentos e setenta e dois euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

4. A atribuição de espaços efectuados não prevista no plano e orçamento da 

LEIRISPORT nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 e descrito no 

Anexo O - mapa de atribuições, deve ser remetida para a LEIRISPORT com 
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pelo menos 1 mês de antecedência e objecto de requisição do serviço por parte 

do Município de Leiria ou de aditamento ao presente contrato; 

5. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas por relatórios mensais de 

gestão e utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
(Comparticipação para cobertura do prejuízo de exploração anual) 

1. De acordo com o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, 

relativo ao equilíbrio de contas, no caso do 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. 

2. Para efeitos do número anterior, o valor previsto da comparticipação para 

cobertura do prejuízo de exploração anual a atribuir à LEIRISPORT de acordo 

com o seu plano e orçamento para o ano em curso é, no máximo, de €44.391,00 

(quarenta e quatro mil trezentos e noventa e um euros). 

3. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito por 

duodécimos, através da apresentação de notas de débito mensais. 

4. No caso do montante da comparticipação prevista no plano e orçamento não ser 

suficiente para a cobertura do prejuízo anual do Pavilhão, procede-se à 

aplicação do disposto no n.º 4 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de 

Dezembro, que determina que deve ser incluída uma verba suplementar no 

orçamento do exercício subsequente, efectuando-se a transferência no mês 

seguinte à data de encerramento das contas. 

Cláusula Sexta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A LEIRISPORT fica desde já autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras 

de conservação ou de beneficiação no Pavilhão, destinadas a manter ou 

aumentar o seu grau de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os 

níveis de conforto dos seus utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira do Município nas obras referidas no 

número anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a 

celebrar entre as partes. 

Cláusula Sétima 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a: 

a) pagar à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na 

Cláusula Quarta do presente contrato-programa, mensalmente; 
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b) transferir as comparticipações para cobertura do prejuízo anual referidas na 

Cláusula Quinta do presente contrato-programa, por duodécimos, 

mensalmente; 

c) entregar à LEIRISPORT o Pavilhão, de forma a garantir a sua plena 

utilização e exploração para os fins a que se destina; 

d) transferir para a LEIRISPORT a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Oitava 
(Obrigações da LEIRISPORT) 

A LEIRISPORT obriga-se a: 

a) salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos 

mesmos; 

b) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos 

munícipes de Leiria, e a plena utilização do Pavilhão por aquele; 

c) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no território 

do Município de Leiria; 

d) realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do Pavilhão; 

Cláusula Nona 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de 

documento escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Décima 
(Princípio da boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no 

estrito cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima-Primeira 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente 

contrato-programa serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima-Segunda 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto 

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

do artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima-Terceira 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008. 

Leiria, 22 de Janeiro de 2008 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal | Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa 
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Pela LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração | José Manuel Seabra Benzinho da 

Silva 

O Administrador | João Paulo Baixinho Empadinhas 

A Administradora | Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos» 

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

759/08, de 4 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto n.º 1 do 

artigo 23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por maioria, com 

os votos de contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, 

Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar o contrato-programa 

acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

« Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista votam contra a aprovação do 

contrato-programa de gestão e exploração referentes ao Pavilhão Municipal de 

Maceira, por entenderam que a filosofia em que assenta a existência da Leirisport 

não serve os superiores interesses da Autarquia. 

As indemnizações compensatórias e os subsídios para cobertura de 

exploração previstos para 2008 ascendem respectivamente a €1.661.992,00 e 

€528.480,00, a que se adicionará IVA no valor de cerca de €338.000,00. 

Perante este cenário e considerando que o único argumento apresentado é 

de haver maior agilidade de gestão(o que na prática pouco se sente – vidé caso 

recente do Pavilhão das Colmeias), entendemos que haverá outras formas de gerir 

as estruturas municipais desportivas, com menores custos para a Autarquia, pelo 

que votamos contra a aprovação dos citados contratos-programa.» 

 
8.12. Contrato-Programa de gestão e exploração do Pavilhão Municipal dos 
Pousos 
DLB N.º 0194/08 | Presente o Contrato-Programa de gestão e exploração do 

Pavilhão Municipal dos Pousos, que se transcreve: 
«O Pavilhão Municipal dos Pousos é um dos equipamentos essenciais para 

a prática desportiva, seja a nível da Freguesia onde está localizado, seja a nível do 

próprio concelho. 

Porém, para a prossecução dos objectivos que nortearam a sua construção 

e justificação do respectivo investimento, não é indiferente a gestão e o uso que 

dele se faça. 

Tendo a entidade empresarial local Leirisport, E.M. sido criada com o 

objectivo, entre outros, de gerir e explorar equipamentos desportivos, justifica-se 

que a gestão e exploração do Pavilhão Municipal dos Pousos se mantenham 
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atribuídas a esta entidade, mediante a celebração de um contrato-programa no qual 

se inscrevam todos os direitos e obrigações das partes. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei 

n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, 

a seguir transcrito, com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

com vista à gestão e exploração da Pavilhão Municipal dos Pousos. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO  
DO PAVILHÃO MUNICIPAL DOS POUSOS» 

Considerando que: 

É inegável o peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas 

amplas e diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria de saúde 

e da qualidade de vida das populações, assume actualmente na sociedade 

portuguesa em geral e nos Leirienses em particular. 

O Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo à 

formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na 

integração social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um 

importante papel cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na 

educação, turismo e tempos livres. 

Neste quadro de valores, o Município de Leiria tem vindo a desempenhar um 

papel cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento 

da prática desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para 

a prática desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da 

população, seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação 

desportiva, seja em geral dos diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos 

equipamentos é a sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de 

serviço público e não tanto numa visão demasiado economicista, sem pôr em causa, 

todavia, o princípio geral da boa administração. 

Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos 

construídos correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua 

criação e ao investimento feito. 

É neste quadro que surge a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de 

Leiria, E.M., hoje entidade empresarial local, que tem por objecto social a «criação, 

construção, gestão e exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e 

organização de actividades nestas áreas». 

Na realidade, um dos objectivos que presidiu à criação daquela entidade 

empresarial local foi, justamente, a gestão e exploração dos equipamentos 

desportivos municipais, entre os quais se inclui o Pavilhão Municipal dos Pousos. 
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Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município, Câmara ou 1.º Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 

505 183 692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante 

designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à LEIRISPORT dos 

direitos de gestão e exploração do Pavilhão Municipal dos Pousos, sito na 

freguesia de Pousos, concelho de Leiria, de ora em diante designado por 

Pavilhão. 

2. A presente cedência do Pavilhão inclui os equipamentos nele existentes e que 

constam de lista anexa ao presente contrato-programa. 

3. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que 

originam a atribuição à Leirisport de indemnizações compensatórias e 

comparticipação para cobertura do prejuízo anual, bem como o modo e termos 

do seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Pavilhão) 

As normas de utilização e funcionamento do Pavilhão constam do Regulamento em 

vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Pavilhão são pertença da 

LEIRISPORT. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do referido Pavilhão será definido 

pela LEIRISPORT, de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização do Pavilhão Municipal que, por iniciativa ou autorização da Câmara, 

implique a diminuição ou privação da LEIRISPORT da normal exploração da 
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mesma, confere a esta o direito a uma indemnização compensatória, calculada 

de acordo com os preços de utilização estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes 

casos: 

a) utilização do Pavilhão pelo Município para o desenvolvimento de 

actividades por si directamente organizadas, previstas no plano e 

orçamento da LEIRISPORT; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara, 

previstas no plano e orçamento da LEIRISPORT; 

c) adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores 

do Pavilhão. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à LEIRISPORT, em 2008, 

de acordo com o seu plano e orçamento para o ano em curso, nos termos dos 

números anteriores, é no máximo, de €29.049,00 (vinte e nove mil e quarenta e 

nove euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

4. A atribuição de espaços efectuados não prevista no plano e orçamento da 

LEIRISPORT nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 e descrito no 

Anexo P - mapa de atribuições, deve ser remetida para a LEIRISPORT com pelo 

menos 1 mês de antecedência e objecto de requisição do serviço por parte do 

Município de Leiria ou de aditamento ao presente contrato; 

5. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas por relatórios mensais de 

gestão e utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
(Comparticipação para cobertura do prejuízo de exploração anual) 

1. De acordo com o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, 

relativo ao equilíbrio de contas, no caso do 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. 

2. Para efeitos do número anterior, o valor previsto da comparticipação para 

cobertura do prejuízo de exploração anual a atribuir à LEIRISPORT de acordo 

com o seu plano e orçamento para o ano em curso é, no máximo, de €61.083,00 

(sessenta e um mil e oitenta e três euros). 

3. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito por 

duodécimos, através da apresentação de notas de débito mensais. 

4. No caso do montante da comparticipação prevista no plano e orçamento não ser 

suficiente para a cobertura do prejuízo anual do Pavilhão, procede-se à 
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aplicação do disposto no n.º 4 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de 

Dezembro, que determina que deve ser incluída uma verba suplementar no 

orçamento do exercício subsequente, efectuando-se a transferência no mês 

seguinte à data de encerramento das contas. 

Cláusula Sexta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A LEIRISPORT fica desde já autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras 

de conservação ou de beneficiação no Pavilhão, destinadas a manter ou 

aumentar o seu grau de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os 

níveis de conforto dos seus utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira do Município nas obras referidas no 

número anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a 

celebrar entre as partes. 

Cláusula Sétima 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a: 

a) atribuir à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na 

Cláusula Quarta do presente contrato-programa; 

b) transferir as comparticipações para cobertura do prejuízo anual referidas na 

Cláusula Quinta do presente contrato-programa, por duodécimos, 

mensalmente; 

c) entregar à LEIRISPORT o Pavilhão, de forma a garantir a sua plena 

utilização e exploração para os fins a que se destina; 

d) transferir para a LEIRISPORT a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Oitava 
(Obrigações da LEIRISPORT) 

A LEIRISPORT obriga-se a: 

a) salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos 

mesmos; 

b) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos 

munícipes de Leiria, e a plena utilização do Pavilhão por aquele; 

c) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no território 

do Município de Leiria; 

d) realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do Pavilhão. 

Cláusula Nona 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de 

documento escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Décima 
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(Princípio da boa fé) 
Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no 

estrito cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima-Primeira 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente 

contrato-programa serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima-Segunda 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto 

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

do artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima-Terceira 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008. 

Leiria, 22 de Janeiro 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» 

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

761/08, de 4 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto n.º 1 do 

artigo 23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por maioria, com 

os votos de contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, 

Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar o contrato-programa 

acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

« Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista votam contra a aprovação do 

contrato-programa de gestão e exploração referentes ao Pavilhão Municipal de 

Pousos, por entenderam que a filosofia em que assenta a existência da Leirisport 

não serve os superiores interesses da Autarquia. 

As indemnizações compensatórias e os subsídios para cobertura de 

exploração previstos para 2008 ascendem respectivamente a €1.661.992,00 e 

€528.480,00, a que se adicionará IVA no valor de cerca de €338.000,00. 
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Perante este cenário e considerando que o único argumento apresentado é 

de haver maior agilidade de gestão(o que na prática pouco se sente – vidé caso 

recente do Pavilhão das Colmeias), entendemos que haverá outras formas de gerir 

as estruturas municipais desportivas, com menores custos para a Autarquia, pelo 

que votamos contra a aprovação dos citados contratos-programa.» 

 
8.13. Contrato-Programa de gestão e exploração do Pavilhão Municipal de 
Santa Eufémia 
DLB N.º 0195/08 | Presente o Contrato-Programa de gestão e exploração do 

Pavilhão Municipal de Santa Eufémia, que se transcreve: 
«O Pavilhão Municipal de Santa Eufémia é um dos equipamentos essenciais 

para a prática desportiva, seja a nível da Freguesia onde está localizado, seja a 

nível do próprio concelho. 

Porém, para a prossecução dos objectivos que nortearam a sua construção 

e justificação do respectivo investimento, não é indiferente a gestão e o uso que 

dele se faça. 

Tendo a entidade empresarial local Leirisport, E.M. sido criada com o 

objectivo, entre outros, de gerir e explorar equipamentos desportivos, justifica-se 

que a gestão e exploração do Pavilhão Municipal de St.ª Eufémia se mantenham 

atribuídas a esta entidade, mediante a celebração de um contrato-programa no qual 

se inscrevam todos os direitos e obrigações das partes. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei 

n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, 

a seguir transcrito, com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

com vista à gestão e exploração da Pavilhão Municipal de Santa Eufémia. 

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

Considerando que: 

É inegável o peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas 

amplas e diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria de saúde 

e da qualidade de vida das populações, assume actualmente na sociedade 

portuguesa em geral e nos Leirienses em particular. 

O Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo à 

formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na 

integração social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um 

importante papel cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na 

educação, turismo e tempos livres. 
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Neste quadro de valores, o Município de Leiria tem vindo a desempenhar um 

papel cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento 

da prática desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para 

a prática desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da 

população, seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação 

desportiva, seja em geral dos diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos 

equipamentos é a sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de 

serviço público e não tanto numa visão demasiado economicista, sem pôr em causa, 

todavia, o princípio geral da boa administração. 

Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos 

construídos correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua 

criação e ao investimento feito. 

É neste quadro que surge a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de 

Leiria, E.M., hoje entidade empresarial local, que tem por objecto social a «criação, 

construção, gestão e exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e 

organização de actividades nestas áreas». 

Na realidade, um dos objectivos que presidiu à criação daquela entidade 

empresarial local foi, justamente, a gestão e exploração dos equipamentos 

desportivos municipais, entre os quais se inclui o Pavilhão Municipal de Santa 

Eufémia. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município, Câmara ou 1.º Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 

505 183 692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante 

designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à LEIRISPORT dos 

direitos de gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Santa Eufémia, sito na 
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freguesia de Sta. Eufémia, concelho de Leiria, de ora em diante designado por 

Pavilhão. 

2. A presente cedência do Pavilhão inclui os equipamentos nele existentes e que 

constam de lista anexa ao presente contrato-programa. 

3. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que 

originam a atribuição à Leirisport de indemnizações compensatórias e 

comparticipação para cobertura do prejuízo anual, bem como o modo e termos 

do seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Pavilhão) 

As normas de utilização e funcionamento do Pavilhão constam do Regulamento em 

vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Pavilhão são pertença da 

LEIRISPORT. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do referido Pavilhão será definido 

pela LEIRISPORT, de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização do Pavilhão Municipal que, por iniciativa ou autorização da Câmara, 

implique a diminuição ou privação da LEIRISPORT da normal exploração da 

mesma, confere a esta o direito a uma indemnização compensatória, calculada 

de acordo com os preços de utilização estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes 

casos: 

a) utilização do Pavilhão pelo Município para o desenvolvimento de 

actividades por si directamente organizadas, previstas no plano e 

orçamento da LEIRISPORT; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara, 

previstas no plano e orçamento da LEIRISPORT; 

c) adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores 

do Pavilhão. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à LEIRISPORT, em 2008, 

de acordo com o seu plano e orçamento para o ano em curso, nos termos dos 

números anteriores, é no máximo, de €33.283,00 (trinta e três mil duzentos e 

oitenta e três euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

4. A atribuição de espaços efectuados não prevista no plano e orçamento da 

LEIRISPORT nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 e descrito no 
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Anexo Q - mapa de atribuições, deve ser remetida para a LEIRISPORT com 

pelo menos 1 mês de antecedência e objecto de requisição do serviço por parte 

do Município de Leiria ou de aditamento ao presente contrato; 

5. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas por relatórios mensais de 

gestão e utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
(Comparticipação para cobertura do prejuízo de exploração anual) 

1. De acordo com o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, 

relativo ao equilíbrio de contas, no caso do 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. 

2. Para efeitos do número anterior, o valor previsto da comparticipação para 

cobertura do prejuízo de exploração anual a atribuir à LEIRISPORT de acordo 

com o seu plano e orçamento para o ano em curso é, no máximo, de €34.381,00 

(trinta e quatro mil trezentos e um euros). 

3. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito por 

duodécimos, através da apresentação de notas de débito mensais. 

4. No caso do montante da comparticipação prevista no plano e orçamento não ser 

suficiente para a cobertura do prejuízo anual do Pavilhão, procede-se à 

aplicação do disposto no n.º 4 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de 

Dezembro, que determina que deve ser incluída uma verba suplementar no 

orçamento do exercício subsequente, efectuando-se a transferência no mês 

seguinte à data de encerramento das contas. 

Cláusula Sexta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A LEIRISPORT fica desde já autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras 

de conservação ou de beneficiação no Pavilhão, destinadas a manter ou 

aumentar o seu grau de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os 

níveis de conforto dos seus utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira do Município nas obras referidas no 

número anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a 

celebrar entre as partes. 

Cláusula Sétima 
(Obrigações do Município de Leiria) 

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

Cláusula Quarta do presente contrato-programa; 

b) transferir as comparticipações para cobertura do prejuízo anual referidas 

na Cláusula Quinta do presente contrato-programa, por duodécimos, 

mensalmente; 

c) entregar à LEIRISPORT o Pavilhão, de forma a garantir a sua plena 

utilização e exploração para os fins a que se destina; 

d) transferir para a LEIRISPORT a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Oitava 
(Obrigações da LEIRISPORT) 

A LEIRISPORT obriga-se a: 

a) salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos 

mesmos; 

b) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos 

munícipes de Leiria, e a plena utilização do Pavilhão por aquele; 

c) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no 

território do  Município de Leiria; 

d) realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do Pavilhão; 

Cláusula Nona 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de 

documento escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Décima 
(Princípio da boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no 

estrito cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima-Primeira 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente 

contrato-programa serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima-Segunda 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto 

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

do artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima-Terceira 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008. 

Leiria, 22 de Janeiro de 2008 
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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» 

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

760/08, de 4 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto n.º 1 do 

artigo 23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por maioria, com 

os votos de contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, 

Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar o contrato-programa 

acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

« Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista votam contra a aprovação do 

contrato-programa de gestão e exploração referentes ao Pavilhão Municipal de 

Santa Eufémia, por entenderam que a filosofia em que assenta a existência da 

Leirisport não serve os superiores interesses da Autarquia. 

As indemnizações compensatórias e os subsídios para cobertura de 

exploração previstos para 2008 ascendem respectivamente a €1.661.992,00 e 

€528.480,00, a que se adicionará IVA no valor de cerca de €338.000,00. 

Perante este cenário e considerando que o único argumento apresentado é 

de haver maior agilidade de gestão(o que na prática pouco se sente – vidé caso 

recente do Pavilhão das Colmeias), entendemos que haverá outras formas de gerir 

as estruturas municipais desportivas, com menores custos para a Autarquia, pelo 

que votamos contra a aprovação dos citados contratos-programa.» 

 
8.14. Contrato-Programa para a implementação do Programa Férias 100 
Limites 
DLB N.º 0196/08 | Presente a minuta do Contrato-Programa que abaixo se 

transcreve: 

 “CONTRATO-PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
FÉRIAS 100 LIMITES» 

CONSIDERANDO: 

a) O sucesso que o Programa “Férias 100 Limites” teve em anos anteriores na 

animação e dinamização do Pedrógão e da sua Praia; 

b) A importância em continuar a dinamizar, social e comercialmente, o Pedrógão, 

conferindo-lhe vida e irreverência; 
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c) A necessidade em motivar a comunidade em geral e o tecido juvenil em 

particular a frequentar o Parque de Campismo e a Praia do Pedrógão, únicos no 

concelho de Leiria; 

d) A relevância em promover actividades de índole musical, recreativa e desportiva, 

extensiva a todas as camadas etárias e sociais, de natureza diurna, bem como 

nocturna, dando, assim, sequência ao verificado nos últimos anos; 

e) Que a entidade empresarial local LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de 

Leiria, E.M., através de Protocolo, assumiu a responsabilidade pela gestão do 

Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, local onde terão lugar algumas das 

actividades; 

f) Que a entidade empresarial local LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de 

Leiria, E.M., de acordo com o seu objecto social, está vocacionada para a 

organização de actividades no âmbito do desporto, lazer e turismo; 

ENTRE:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Presidente da Câmara Municipal, 

Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município 

ou 1.º Outorgante; 

E 

LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º  505 

183 692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante 

designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 53-

F/2006, de 29 de Dezembro, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a 

seguir transcrito, com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

com vista à implementação do programa “Férias 100 Limites”. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a elaboração e realização de 

actividades integrantes do Programa “Férias 100 Limites” a promover na Praia 

do Pedrógão, de acordo com o Programa de Actividades em anexo a este 

Contrato e que aqui se dá por reproduzido. 

2. As actividades do Programa “Férias 100 Limites” terão lugar na Praia (zona 

desportiva), no Parque de Campismo e na Praça (zona de animação onde se 

realiza o Festival da Sardinha), espaços que, para efeitos de realização das 

respectivas actividades, o 1.º Outorgante disponibilizará ao 2.º Outorgante. 
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Cláusula Segunda 
(Obrigações do 2.º Outorgante) 

O 2.º Outorgante, como entidade responsável pela execução do objecto do presente 

contrato-programa, obriga-se a: 

a) Assegurar a manutenção, gestão e definição da ocupação das zonas 

desportiva e de animação, disponibilizadas pelo 1.º Outorgante para 

realização das actividades respectivas; 

b) Garantir e enquadrar a realização das actividades constantes do respectivo 

Programa que constitui anexo ao presente Contrato; 

c) Cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares a que as 

actividades a desenvolver, ou alguma delas, se encontrem sujeitas; 

d) Assegurar que as actividades se realizem no estrito cumprimento das 

normas de segurança que lhe sejam aplicáveis. 

Cláusula Terceira 

(Obrigações do 1.º Outorgante) 

O Município, como contrapartida do serviço recebido, obriga-se a compensar o 2.º 

Outorgante com o montante máximo de €10.000,00 (Dez mil euros) acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor, a ser paga nas condições expressas na cláusula seguinte. 

Cláusula Quarta 
(Condições de Pagamento) 

1. A verba referida na cláusula anterior será paga do seguinte modo: 

a) 55% no mês de Julho de 2008; 

b) 45% no mês de Agosto de 2008. 

2. Para efeitos do número anterior, a LEIRISPORT, emitirá, por cada prestação, 

nota de débito no valor correspondente. 

Cláusula Quinta 
(Resolução do Contrato) 

No caso de incumprimento pelo segundo outorgante das obrigações por si 

assumidas e previstas na cláusula Segunda, o primeiro outorgante reserva-se o 

direito de resolver o presente contrato-programa sem direito a qualquer 

indemnização.  

Cláusula Sexta 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto 

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

do artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Sétima 
(Duração) 

O presente contrato-programa vigorará de 14 de Julho a 31 de Agosto de 2008. 
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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» 

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

776/08, de 4 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto n.º 1 do 

artigo 23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por unanimidade 
aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a 

proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.15. Contrato-Programa para a implementação e desenvolvimento do 
Programa «Viveractivo» 
DLB N.º 0197/08 | Está documentado que a actividade física pode diminuir a 

morbilidade e mortalidade. Embora o aumento da esperança da vida constitua um 

fenómeno positivo, receia-se, no entanto, que o optimismo gerado por esta 

tendência revele aspectos de natureza mais quantitativa que qualitativa. Esta 

tendência, comporta consequências económicas e sociais consideráveis. O 

aumento do número de anos com vida saudável e a diminuição do número de anos 

de doença e incapacidade, parece constituir a melhor estratégia para travar a subida 

de custos com a saúde. Neste sentido, preocupações internacionais têm conduzido 

à tomada de decisões, a declarações de princípios e a programas de acção que 

incitem à responsabilização dos governos e da própria sociedade civil nesta matéria. 

Em harmonia com esta intenção genérica de definição de uma política social 

adequada à resolução dos problemas emergentes do aumento do número de 

pessoas idosas, e talvez, tendo em consideração o disposto no artigo 72.º da 

Constituição da República Portuguesa, determinando que “a política da terceira 

idade engloba medidas de carácter económico, social e cultural...”, foi criada em 

1988 pelo Governo Português a Comissão Nacional para a Política da Terceira 

Idade. O articulado da resolução (n.º 15/88) do Conselho de Ministros que justifica a 

criação e o funcionamento desta Comissão na dependência do Ministro do Emprego 

e Segurança Social, é bem ilustrativo do conjunto de projectos e acções de 

colaboração que são necessárias realizar entre serviços do Estado, autarquias 

locais, instituições de solidariedade social, organizações não governamentais e 

outras entidades, de modo a melhorar o estilo de vida do idoso. 
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Neste sentido, tem vindo a ser desenvolvido, com bastante sucesso, o Programa 

“ViverActivo”, mobilizando várias centenas de idosos nos quatro núcleos até à data 

existentes (Piscinas de Leiria, Piscina da Maceira, Piscina da Caranguejeira e 

Pavilhão da Bajouca). 

É, por isso, importante a consolidação e desenvolvimento de tal Programa, 

aumentando a sua abrangência em termos etários e geográficos. Nesse sentido, 

está previsto para 2008, a entrada em funcionamento de mais um núcleo de 

actividades sediado no Pavilhão Municipal dos Pousos. 

Tendo sido transferida para a entidade empresarial local Leirisport – Desporto, Lazer 

e Turismo de Leiria, EM, a responsabilidade pela gestão e exploração do Complexo 

das Piscinas Municipais de Leiria, e das piscinas municipais da Maceira e de 

Caranguejeira, principais locais onde decorrem as actividades, justifica-se que o 

Programa “ViverActivor” continue a ser desenvolvido por esta entidade, incumbindo-

a de prosseguir os objectivos sectoriais que se pretendem alcançar com o referido 

Programa. 

Acresce que o Programa “ViverActivo” está de acordo e faz parte do objecto social 

da Leirisport, entidade vocacionada para a organização de actividades no âmbito do 

desporto, lazer e turismo. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 53-

F/2006, de 29 de Dezembro, propõe-se que seja transferida para a Leirisport, EM a 

responsabilidade de lançar e desenvolver o programa de actividade física para a 

pessoa idosa do Concelho denominado “VIVERACTIVO”, mediante a celebração do 

seguinte Contrato-Programa:  
«CONTRATO-PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

DO VIVER ACTIVO» 
ENTRE:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município ou 1.º Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 

505 183 692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante 

designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 
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O presente contrato-programa tem por objecto a implementação e realização do 

Programa “Viver Activo” a promover nas Instalações Desportivas Municipais do 

Concelho. 

Cláusula Segunda 
(Funcionamento) 

1. As normas de utilização e funcionamento do Programa “Viver Activo” constam 

do Regulamento em vigor. 

2. Todos os participantes no programa terão de concordar com os termos do 

regulamento para poderem ser integrados no programa. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações da LEIRISPORT) 

A LEIRISPORT, como entidade responsável pela execução do objecto do presente 

contrato-programa, obriga-se a: 

a) Implementar e Desenvolver de forma gratuita o programa de actividade física 

para a pessoa idosa do Concelho de Leiria denominado “Viver Activo” através de 

2 sessões semanais de actividade física apropriada aos idosos participantes; 

b) Assegurar as acções de divulgação e promoção das actividades dos Núcleos de 

Actividade Física;  

c) Seleccionar e remunerar os profissionais responsáveis pelo enquadramento 

técnico dos Núcleos de Actividade Física; 

d) Conceber e executar os processos de avaliação da aptidão física funcional de 

todos os idosos participantes; 

e) Dinamizar actividades de natureza social no âmbito de Núcleos de Actividade 

Física; 

f) Assegurar que as actividades se realizem no estrito cumprimento das normas de 

segurança que lhe sejam aplicáveis. 

Cláusula Quarta 

(Obrigações do Município) 

1. Pelo desenvolvimento do Programa “VIVERACTIVO” e consequente 

prossecução dos objectivos sectoriais que o mesmo encerra, a Câmara atribuirá 

à Leirisport, a título de indemnização compensatória, a verba de €480.804,00 

(quatrocentos e oitenta mil oitocentos e quatro euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, conforme plano e orçamento da empresa para 2008. 

2. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de relatórios semestrais do Programa. 

Cláusula Quinta 
(Das receitas) 
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1. Todas as receitas provenientes das actividades complementares que venham a 

ser desenvolvidas no âmbito do Programa “Viver Activo” são pertença da 

LEIRISPORT. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do Programa “Viver Activo” será 

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

Cláusula Sexta 
(Resolução do contrato) 

No caso de incumprimento pelo segundo outorgante das obrigações por si 

assumidas e previstas na cláusula Segunda, o primeiro outorgante reserva-se o 

direito de resolver o presente contrato-programa sem direito a qualquer 

indemnização.  

Cláusula Sétima 
(Princípio da boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no 

estrito cumprimento dos princípios da boa fé. 
Cláusula Oitava 

(Dúvidas e Omissões) 
Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente 

contrato-programa serão resolvidas por acordo entre as partes. 
Cláusula Nona 

(Imposto do Selo) 
O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto 

na alínea a) do Artigo 6.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e na alínea s) do n.º 3 

do artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima 
(Duração) 

O presente contrato-programa vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008. 
Leiria, 22 de Janeiro 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» 

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

773/08, de 4 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto n.º 1 do 

artigo 23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por unanimidade 
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aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a 

proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.16. Contrato de Mandato para a aquisição de equipamentos e intervenções 
de beneficiação no Centro Nacional de Lançamentos de Leiria 
DLB N.º 0198/08 | Retirado 

 
8.17. Contrato de Mandato para a aquisição de equipamentos e intervenções 
de beneficiação no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria 
DLB N.º 0199/08 | Retirado 

 
8.18. Contrato de Mandato para a aquisição de equipamentos e intervenções 
de beneficiação na Piscina Municipal da Caranguejeira 
DLB N.º 0200/08 | Retirado 

 
8.19. Contrato de Mandato para a aquisição de equipamentos e intervenções 
de beneficiação na Piscina Municipal da Maceira 
DLB N.º 0201/08 | Retirado 

 
8.20. Contrato de mandato para a aquisição de equipamentos e intervenções 
de beneficiação no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão 
DLB N.º 0202/08 | Retirado 

 
8.21. Tabela de Preços a praticar no Parque de Campismo da Praia do 
Pedrógão em 2008  
DLB N.º 0203/08 | Pela Sra. Vereadora do Pelouro do Desporto, Eng.ª. Isabel 

Gonçalves, foi presente a Tabela de Preços a praticar no ano de 2008 no Parque de 

Campismo da Praia do Pedrógão, e que abaixo se transcreve: 
“TABELA DE PREÇOS 2008 

 

Parque Municipal de Campismo do Pedrógão - Tabela de Preços 2008 

        

Português English Français 

Setembro/ 
Maio 

Junho/ 
Agosto 

Crianças até 6 
anos 

Children up 
to 6 years 

Enfants age de 
moins de 6 ans Grátis Grátis 

Crianças dos 6 
aos 11 anos 

Children 
from 6 to 11 
years 

Enfants age de 6 a 
11 ans € 1,00 € 1,50 

Rubrica 

Adultos (mais de 
12 anos) Adults Adultes € 2,00 € 3,00 
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Visitantes Visitors Visiteurs € 1,50 € 2,50 

          

Alvéolo  Até 20 
m2     € 3,50 € 8,00 

Alvéolo de 21 - 
30 m2     € 4,50 € 10,00 

Alvéolo de 31 - 
40 m2     € 6,00 € 12,00 

Alvéolo de 41 - 
50 m2     € 7,00 € 14,00 

Alvéolo de 51 - 
60 m2   € 8,00 € 16,00 

          

Tendas até 6 m2  Tent of up to 
6 sq. m. 

Tente mesurant 
moins de 6 m2 € 2,00 € 2,50 

Tendas entre 6 
m2 e 12 m2  

Tent 
between 6 
sq. m. and 
12 sq. m. 

Tente entre 6 m2 e 
12 m2 € 2,50 € 3,50 

          

Lugar Parque 
Automóvel Car Voiture € 2,50 € 4,00 

Autocarro / 
Dormitório 

Sleeping / 
bus Autocar / dortoir € 6,00 € 10,00 

Motos e 
motorizadas 

Motorcycle / 
Moped Moto / velo-moteur € 1,50 € 2,50 

Parque 
Autocaravanas 

Motor Home 
Parking 

Parking 
d´autocaravanes € 6,00 € 6,00 

          
Area de Serviço 
Autocaravanas 

Motor Home 
Service Area Aire de Service € 2,50 € 2,50 

Lavandaria Laundry   € 4,00 € 4,00 

Disparo de 
disjuntor 1.ª vez Fuse blew Coupe-circuit € 2,50 € 2,50 

Disparo de 
disjuntor 2.ª vez Fuse blew Coupe-circuit € 5,00 € 5,00 

 

Perda ou 
extravio de 
documentos 

Documents 
loss Perte € 7,00 € 7,00 

a) Cada alvéolo compreende Equipamento, Ligação Electrica e a 
inscrição até 4 Pessoas (Adultos ou Crianças);   
b) Desconto aplicáveis somente em época 
alta;     
c) Desconto de 10% para titulares de Carta de Campista ou Cartão Jovem ou 
Cartão 65, não acumuláveis com restantes descontos previstos;  
d) Os alvéolos e lugares de parqueamento estão sujeitos a 
disponibilidade;    
e) Os cidadãos portadores de deficiência estão isentos do pagamento de preços individuais 
quando aplicáveis;   

 Rubrica Descontos Observações   

 
Ocupação do alvéolo superior a 
15 noites 10% Só para alvéolos   

 
Ocupação do alvéolo superior a 
30 noites 20% Só para alvéolos   
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Carta de campista ou Cartão 
Autocaravanista ou cartão Jovem 
ou Cartão 65 

10% Não acumulável com 
restantes descontos “  

 
A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos das disposições 

conjugadas no artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, revogada pela Lei n.º 

53-F/2006 de 29 de Dezembro, e no artigo 21.º dos Estatutos da empresa, 

deliberou por unanimidade aprovar a Tabela de Preços a praticar no ano de 2008 

no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.22. Proposta de Regulamento para o Parque de Campismo da Praia do 
Pedrógão 
DLB N.º 0204/08 | Pela Senhora Vereadora do Pelouro do Desporto, Eng.ª. Isabel 

Gonçalves, foi presente Regulamento de Utilização do Parque de Campismo da 

Praia do Pedrógão, bem como os Acordos de Adesão para Estadias Prolongadas de 

3 e 6 meses respectivamente, que constituem os anexos ao presente regulamento e 

que abaixo se transcrevem: 
«Regulamento de Utilização do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão 

O presente regulamento contém as normas relativas à utilização e ao funcionamento 

do PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO PEDRÓGÃO, adiante designado por “Parque”, 

instalação municipal sob gestão e exploração da LEIRISPORT – Desporto, Lazer e 

Turismo de Leiria, EM, doravante designada por “LEIRISPORT”. 

Assim, para além das disposições legais e regulamentares em vigor, 

especificamente aplicáveis, sê-lo-ão, igualmente, as normas deste Regulamento 

Interno e as estabelecidas nos acordos comerciais celebrados com os 

clientes/campistas.   

CAPITULO I – PERÍODO DE FUNCIONAMENTO 
Artigo 1.º 

Funcionamento 
1. O Parque destina-se à prática de Campismo e Caravanismo e de outras 

actividades devidamente autorizadas pela LEIRISPORT. 

2. O Parque funciona vinte e quatro horas por dia, durante todo o ano, podendo ser 

fechado nos termos do artigo 2.º deste Regulamento, por deliberação da 

LEIRISPORT, que determinará o período de encerramento. 

Artigo 2.º 
Encerramento e Suspensão de Funcionamento  

1. O Parque pode encerrar, total ou parcialmente, durante determinado (s) período 

(s), por motivo de obras, reparações, de limpeza, de desinfestação, ou outras 

em que se torne necessário o referido encerramento.   
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2. Sempre que tal for conveniente, pode ser limitado ou proibido o ingresso de 

campistas ou visitantes e condicionada a utilização e o período de permanência 

em determinadas zonas do Parque. 

3. O Parque poderá, igualmente, encerrar ou suspender o respectivo 

funcionamento por determinação de quaisquer autoridades públicas. 

4. Nos casos acima mencionados, a LEIRISPORT, obriga-se a, com a 

antecedência possível, informar os clientes/campistas afixando avisos em 

diferentes locais do Parque, nomeadamente na recepção. 

5. Os clientes/campistas devem retirar todo o seu equipamento do Parque, no 

prazo indicado nos avisos, sob a pena de a remoção ser feita pela LEIRISPORT 

por conta e risco do cliente, o qual será, igualmente, responsável pelo 

pagamento dos prejuízos que causar.      

Artigo 3.º 
Recepção 

1. A recepção do Parque e os serviços nela prestados funcionam durante todo o 

ano, nos seguintes períodos: 

a. De 15 de Setembro a 15 de Junho entre as 9h00 m e as 13h00 m e as 

14h00 m e as 18h30 m; 

b. De 16 de Junho a 14 de Setembro entras as 9h00 m e as 21h00 m; 

2. O período de funcionamento da Recepção poderá ser modificado por decisão da 

LEIRISPORT, caso em que a referida alteração deverá ser afixada na Recepção 

com a antecedência de oito (8) dias.  

Artigo 4.º  
Período de Silêncio 

1. O período de silêncio decorre das 23h00 m às 8h00 m. 

2. Durante o período de silêncio, é estritamente proibido produzir qualquer tipo de 

ruído, seja utilizar aparelhos e instrumentos de som, conversar em voz alta e 

circular no Parque em qualquer veículo automóvel ou motorizado.  

CAPITULO II – CONDIÇÕES DE ADMISSÃO E INSCRIÇÃO 
Artigo 5.º 

Admissão e Inscrição 
A utilização do Parque depende de prévia identificação, inscrição e admissão nas 

seguintes condições:  

1. bilhete de identidade ou passaporte, o qual será utilizado pelos serviços para 

preenchimento da ficha de inscrição; 

2. O Campista Titular deverá verificar o correcto preenchimento da ficha de 

inscrição e proceder à sua assinatura, onde deverão ser averbadas as 

identificações dos restantes campistas autorizados a usufruir do espaço, as 

CMLeiria/Acta n.º 3, de 2008.02.07 
Im-DA-15-09_A00                                                                                                          
 



246(126)  
 

especificações de todo o material que constitui o equipamento destinados ao 

titular e a indicação da duração prevista da estadia; 

3. Sem prejuízo do artigo 2.º, a LEIRISPORT apenas se obriga a assegurar a 

permanência, no Parque, do Campista Titular e seu agregado no período 

indicado para a estadia no acto de admissão e inscrição;  

4. O Campista Titular receberá um cartão por cliente/campista admitido e inscrito, e 

um dístico destinado ao equipamento, o qual deve ser colocado 

obrigatoriamente no exterior deste, em local bem visível.  

5. Se o cliente pretender alterar os dados ou elementos constantes na ficha de 

inscrição, deverá submeter a pretendida alteração à LEIRISPORT, que a 

apreciará e decidirá nos termos do presente Regulamento e, no caso da 

alteração da estadia, de acordo com as disponibilidades de instalações e 

compromissos assumidos; 

6. A fim de beneficiar dos descontos previstos na tabela de preços, o Campista 

Titular terá de obrigatoriamente apresentar a Carta de Campista Nacional ou 

Internacional, o Cartão Jovem ou o Cartão 65; 

7. A admissão de clientes/campistas só será efectuada nos períodos de 

funcionamento da recepção; 

8. A entrada no Parque está reservada aos clientes/campistas devidamente 

inscritos ou averbados pelo Campista Titular na respectiva ficha de inscrição; 

9.  O Campista Titular poderá usufruir de um Lugar de Estacionamento no Parque 

nas condições descritas no artigo 11.º; 

10. Os clientes/campistas com idade inferior a 16 anos só poderão frequentar o 

Parque acompanhados pelo encarregado de educação ou quando este o 

autorize mediante o preenchimento completo e assinatura da ficha de inscrição; 

11. A entrada e permanência de visitantes está regulamentada no artigo 10.º deste 

regulamento; 

12. Os clientes/campistas são obrigados a identificar-se sempre que isso lhes seja 

solicitado por representantes da LEIRISPORT; 

13. No termo da estadia, o cliente procederá obrigatoriamente à entrega dos cartões 

e/ou “dísticos” recebidos no acto de admissão e inscrição ou durante a estadia. 

A não devolução ou danificação dos documentos implica o pagamento dos 

mesmos de acordo com a Tabela de Preços e a de serem considerados 

portadores ilegítimos, com as legais consequências, e de terem que indemnizar 

a LEIRISPORT, dos prejuízos respectivos.  

Artigo 6.º 
Recusa de Admissão 

1. A LEIRISPORT, pode recusar o acesso e o alojamento a um número de 

clientes/campistas superior ao da respectiva capacidade; 
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2. Pode, igualmente, ser recusado o acesso ou a permanência a quem perturbe o 

seu funcionamento normal, designadamente por: 

a. Recusa do cumprimento das normas deste Regulamento e de toda a 

legislação vigente aplicável; 

b. Alojar indevidamente terceiros; 

c. Aceder ou tentar aceder a áreas de serviço de acesso interdito ou a 

quaisquer espaços atribuídos a outros clientes/campistas; 

d. Comportamentos em anteriores estadias no Parque que tenham 

motivado a sua expulsão; 

e. Situação irregular relativamente ao pagamento de serviços contratados 

em anteriores estadias no Parque; 
CAPÍTULO III – DIREITOS E DEVERES DOS CLIENTES/CAMPISTAS 

Artigo 7.º 
Direitos 

São direitos dos clientes/campistas: 

1.  Utilizar as respectivas instalações e serviços do Parque, de acordo com o 

disposto no presente Regulamento e na legislação vigente aplicável; 

2.  Conhecer previamente os preços praticados no Parque expostos em tabela 

de preços na recepção; 

3.   Exigir na recepção a apresentação de livro de reclamações, de acordo com a 

legislação em vigor; 

4. Exigir na recepção a apresentação do regulamento interno do Parque; 

5. Exigir a emissão de documentos de quitação por cada pagamento efectuado. 

Artigo 8.º 
Deveres 

1. Constituem deveres dos clientes/campistas: 

a. Cumprir todas as disposições deste Regulamento e todas as normas, 

designadamente técnicas, que dela façam parte integrante, bem como todas 

as disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

b. Acatar, dentro do Parque, a autoridade dos responsáveis pelo seu 

funcionamento, nomeadamente a LEIRISPORT; 

c. Fornecer à LEIRISPORT os seus documentos e elementos de identificação 

sempre que lhe forem solicitados; 

d. Cumprir os preceitos de higiene adoptados no Parque, especialmente os 

referentes ao manuseamento e destino do lixo e das águas sujas, à lavagem 

e secagem de roupas, à admissão de animais e à prevenção de doenças 

contagiosas; 
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e. Instalar e manter o espaço do seu acampamento e respectivo equipamento 

de acordo com as normas vigentes no Parque e em bom estado de 

conservação, higiene e limpeza; 

f. Utilizar os blocos sanitários, lava-loiças, lava-roupa ou lavandarias e, de uma 

maneira geral, todas as instalações tendo em conta o necessário respeito 

pelos outros utilizadores, as regras de higiene, salubridade e civismo e, bem 

assim, a devida poupança de água e energia; 

g. Abster-se de quaisquer actos susceptíveis de incomodar terceiros, em 

particular os demais clientes/campistas, designadamente actos de 

propaganda, seja de que natureza for, e de fazer ruído, sobretudo no período 

de silêncio, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 4.º deste Regulamento; 

h. Utilizar apenas aparelhos a gás certificados, fechando as válvulas de 

segurança após utilização, utilizar apenas garrafas de gás do tipo G4 e G6, 

manuseando-as e armazenando-as com os devidos cuidados e cumprir as 

demais regras de segurança contra riscos de explosão e incêndio; 

i. Utilizar preferencialmente os grelhadores colectivos, tomando todas as 

medidas de segurança na utilização de equipamentos individuais; 

j. Utilizar preferencialmente estendais individuais trazidos pelos 

clientes/campistas, tomando todas as medidas de segurança na utilização de 

equipamentos colectivos; 

k. Instalar o seu equipamento no espaço que lhe foi determinado e não em 

qualquer outro e de acordo com as instruções da LEIRISPORT; 

l. Abster-se de limitar qualquer zona interior ou exterior à área que lhe for 

destinada para acampar, para além da sua instalação; 

m. Sair do Parque, com todo o seu equipamento e bens, no fim do período 

estabelecido nos casos previstos no artigo 2º do Regulamento; 

n. Observar criteriosamente as normas de conduta e convivência social, 

segundo os bons usos e costumes; 

o. Não causar danos no Parque, nem em qualquer das suas instalações, ainda 

que concessionadas, nem em bens de clientes/campistas ou de outros 

terceiros. 

2. Pode ser recusada a permanência no Parque aos clientes/campistas, visitantes 

e demais pessoas que desrespeitem, em geral, as normas do Regulamento 

Interno e, em particular, que violem as obrigações que constam do numero 

anterior, bem como as inscritas nos respectivos contratos. 

3. A recusa de permanência, no Parque, a determinada pessoa ou pessoas, nos 

termos do número anterior, pode constituir recusa da sua admissão futura, 

desde que devidamente fundamentada. 

Artigo 9.º 
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Proibições 

1. É expressamente proibido: 

a. Transpor ou destruir as vedações existentes no Parque; 

b. Fazer uso de material fora da ética campista, cobrir o solo com elementos 

impeditivos do necessário arejamento e permeabilidade, ou construir 

limitações ou decorações nos seus acampamentos com materiais 

inadequados, nomeadamente caixotes, tábuas, tijolos, pedras, plásticos, 

lonas, cercaduras, portões, arames, vasos, arcos com trepadeiras, etc. e, de 

um modo geral, instalar quaisquer objectos ou adornos característicos de 

residência de carácter permanente; 

c. Colocar estendais, cabos ou fios de qualquer material a altura inferior a 2 

metros do solo, ou arames a qualquer altura; 

d. Fazer e manusear fogo de qualquer espécie ao ar livre, fora dos locais a 

esse fim destinados, e, em especial, fumar nos sectores arborizados; 

e. Obstruir de qualquer forma os caminhos e saídas de emergência; 

f. Deitar fora dos recipientes ou locais a esse fim destinados e assinalados, os 

detritos, lixos ou desperdícios; 

g. Utilizar os fontanários para despejos ou como lava-loiças; 

h. Fazer ligação de mangueiras a qualquer ponto de rede de águas do Parque; 

i. Abrir fossas ou despejar no terreno águas com detritos de qualquer espécie, 

ou ainda estabelecer ligações permanentes de água e esgoto ao 

equipamento; 

j. Deixar correr águas provenientes dos esgotos das caravanas ou auto-

caravanas para o solo, sendo obrigatório o uso de um recipiente adequado 

para esse fim ou a área de serviço; 

k. Praticar jogos ou desportos fora dos locais a isso destinado; 

l. Instalar o equipamento campista e extras a uma distância inferior a um (1) 

metro linear entre os diferentes elementos, devendo essa distância ser 

obrigatoriamente de dois (2) metros em relação a equipamento de outros 

clientes/campistas; 

m. Utilizar coberturas nos equipamentos campistas, excepto quando respeitem 

o estipulado nos termos das alíneas a) a e) do n.°3 do artigo 70 do Dec. Reg. 

N.º 14, de 12 de Março de 2002, não podendo exceder 10 centímetros a 

unidade a proteger em qualquer dos lados ou extremos superiores, 

requerendo-se a apresentação previa de projecto para apreciação e 

aprovação; 

n. Residir no Parque com carácter permanente; 

o. Deixar abandonados durante a noite candeeiros, fogões, lâmpadas acesas 

ou equipamentos similares, devido aos riscos daí resultantes; 
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p. Afixar qualquer escrito ou desenho de qualquer natureza sem autorização da 

LEIRISPORT. 

2. Tendo em vista garantir a segurança das instalações do Parque, dos seus 

clientes/campistas, funcionários ou visitantes, a LEIRISPORT reserva-se o 

direito de promover as acções de fiscalização que entenda necessárias para o 

efeito, incluindo no interior do equipamento, quando esteja em causa o 

cumprimento dos deveres dos campistas, nomeadamente no que se refere a 

questões de segurança ou em situações de abuso das condições que lhes são 

facultadas. 

Artigo 10.º  
Visitas 

1. Aos clientes/campistas instalados no Parque é conferido o direito de receberem 

visitas no período compreendido entre as 09h00 e as 21h00; 

2. Os visitantes deverão, sob pena de ser cobrado ao campista titular a estadia 

correspondente ao visitante: 

a.  Limitar a sua permanência ao período de uma (1) hora; 

b. Abandonar o Parque impreterivelmente antes das 21h00. 

3. A entrada dos visitantes far-se-á mediante o cumprimento, na recepção, dos 

seguintes procedimentos: 

a. Registo do nome completo de cada visitante; 

b. Depósito de documento de identificação de cada visitante, a devolver no 

momento da saída 

c. Aquisição, pelo campista titular, de bilhete de visitante. 

4. A partir da entrada do visitante no Parque, o campista titular visitado assume a 

plena responsabilidade pelos actos e comportamentos do mesmo; 

5. Os visitantes não podem utilizar dentro do Parque o seu veículo, salvo no caso 

de se tratar de pessoa com mobilidade reduzida;   

Artigo 11.º 
Admissão, Permanência e Circulação de Veículos 

1. É permitido o parqueamento de uma viatura do cliente, nas instalações do 

Parque devidamente indicadas e sinalizadas, desde que este seja solicitado no 

acto de admissão e inscrição, estando sujeito a pagamento de acordo com a 

tabela de preços e à existência de vaga; 

2. O Campista Titular receberá, nos termos do número anterior, um cartão ou 

dístico de estacionamento, o qual deve ser colocado e mantido obrigatoriamente 

no interior deste, em local bem visível, durante todo o período de permanência 

no Parque e, em especial, nos momentos de entrada e de saída deste.  

3. A circulação interna de veículos e velocípedes dentro da área do Parque fica 

sujeita ao regime geral do Código da Estrada e à sinalização existente;  
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4. A LEIRISPORT, não se responsabiliza pela segurança dos veículos parqueados 

no Parque, declinando, nomeadamente qualquer responsabilidade ou encargo 

decorrente de eventuais acidentes, danos e furtos (dos veículos ou de objectos 

que se encontrem no interior destes).  

5. A circulação de veículos dentro do Parque apenas é permitida nos seguintes 

casos: 

a. Cargas e descargas (dispondo, para o efeito, de, no máximo, de 30 minutos, 

no caso de veículos não registados) 

b. Veículos afectos aos serviços do Parque; 

c. Veículos de emergência e prioritários; 

d. Demais casos autorizados, expressamente, pela LEIRISPORT; 

6. O horário de entrada e saída de veículos a praticar será o seguinte: 

a. De 15 de Setembro a 15 de Junho: entre as 7h00 e as 23h00; 

b. De 16 de Junho a 14 de Setembro: entre as 9h00 e as 21h00; 

7. Os veículos registados na recepção que cheguem ao Parque durante o período 

de silêncio ou após as horas indicadas no ponto 6 não deixam de estar sujeitos 

ao pagamento da quantia inicialmente estabelecida; 

8. No Parque, é expressamente proibido: 

a. Ultrapassar o limite de velocidade de dez (10) quilómetros/hora; 

b. Realizar quaisquer reparações, afinações ou lavagem de veículos; 

c. Utilizar sinais sonoros e deixar alarmes ligados; 

9. O estacionamento de qualquer veículo fora das zonas e dos locais sinalizados 

para o efeito, sem autorização ou em infracção às normas deste Regulamento e 

do Código da Estrada, confere à LEIRISPORT o direito de, não sendo o mesmo 

imediata e voluntariamente removido pelo seu proprietário, ser retirado por 

reboque, por conta e risco do cliente; 

10. O estacionamento no Parque poderá ser limitado, condicionado ou interdito, 

sempre que a LEIRISPORT, o julgue necessário e em particular, por razões de 

segurança; 

11. As regras precedentemente indicadas aplicam-se, com as devidas adaptações, 

à circulação de bicicletas ou de quaisquer outros veículos. 

Artigo 12.º  
Permanência e Admissão de Animais  

1. A admissão e permanência de animais de companhia no Parque apenas é 

permitida mediante o cumprimento, pelo cliente/campista, dos seguintes 

procedimentos, a efectuar no acto de admissão: 

a. Apresentação de comprovativo do cumprimento das disposições legais sobre 

vacinação, devidamente actualizado; 
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b. Apresentação do certificado de registo de acordo com as disposições legais 

em vigor;  

2. Não serão admitidos no Parque quaisquer animais abrangidos pela 

legislação referente a animais perigosos; 

3. É expressamente proibida o acesso de animais a quaisquer edifícios do 

Parque, nomeadamente na Sala de Convívio, Recepção, Balneários, 

Cafetaria-Restaurante e Minimercado ou outros; 

4. Os animais devem ser mantidos no interior do equipamento do 

cliente/campista a que pertencem ou devidamente presos junto ao mesmo, 

de modo a que não possam afastar-se mais de dois (2) metros e sempre em 

condições de não incomodarem os restantes clientes/campistas do Parque; 

5. Os animais não podem circular sozinhos no interior do Parque. Sempre que 

os detentores dos animais necessitem de circular no interior do Parque, e 

apenas e só para entrarem ou sairem do mesmo, devem fazê-lo com meios 

de contenção adequados às características dos animais, nomeadamente 

caixas, jaulas ou gaiolas, ou devidamente seguros com trela curta, que deve 

estar fixa a coleira ou a peitoral.  

6. Existe um canil destinado à guarda dos animais, cabendo aos proprietários 

toda a responsabilidade pela limpeza, tratamentos e demais necessidades 

associadas à permanência dos mesmos no Parque; 

7. A LEIRISPORT não se responsabiliza por qualquer acidente ou danos 

causados ou sofridos pelos animais no interior do Parque, cabendo tal 

responsabilidade aos seus proprietários. 

Artigo 13.º  
Preço, Atraso e Falta de Pagamento 

1. Os preços de utilização constarão de tabela a aprovar pelo Município de 

Leiria. 

2. Os valores constantes da Tabela de Preços consideram-se fixados por dia 

de utilização, terminando o mesmo às 15h00 m (imediatas á pernoita), 

contando-se os dias, pelo número de noites passadas no Parque e não 

podendo ser cobradas importâncias inferiores às de um dia de utilização; 

3. Na data de término da estadia no Parque que tiverem indicado no acto de 

admissão, todos os clientes/campistas deverão proceder ao pagamento 

integral da mesma.  

4. O pagamento devido pela estadia, para além de trinta (30) dias, de pessoas 

ou material deve ser efectuado nos dois (2) dias seguintes, prazo a partir do 

qual passa a haver lugar a um acréscimo de vinte (20) por cento da 

totalidade do valor em dívida, se o atraso não exceder os sete (7) dias, e de 

cinquenta (50) por cento, se o atraso for superior; 
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5. O pagamento antecipado da estadia, efectuado no momento da admissão ou 

renovação, terá um desconto de cinco (5) por cento da quantia respeitante 

aos dias mencionados da duração da mesma, desde que a duração da 

estadia seja superior a 3 dias; 

6. Sem embargo das disposições precedentes, os clientes/campistas são 

obrigados a indemnizar a LEIRISPORT, pelos prejuízos que lhe causarem e 

pelos danos excedentes, incluindo todas as despesas judiciais; 

7. Enquanto os clientes/campistas não efectuarem o pagamento integral de 

todas as quantias em dívida, a LEIRISPORT tem o direito de retenção 

previsto no artigo 754° do Código Civil sobre todos os equipamentos, 

veículos e demais bens existentes no Parque, sem que possa ser 

responsabilizada pela respectiva deterioração; 

8. A LEIRISPORT tem o direito de remover todos os bens retidos, por conta e 

risco do cliente, se este o não fizer no prazo que lhe for designado; 

9. A LEIRISPORT reserva-se o direito de recusar a admissão e entrada no 

Parque aos clientes/campistas com pagamentos em atraso. 

CAPITULO IV – DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

Artigo 14.º  
Condições Gerais de Utilização 

O Parque encontra-se dividido em alvéolos devidamente identificados, cuja 

utilização deverá ser respeitada pelo cliente/campista, tendo em especial 

observância as instruções fornecidas pelos serviços; 

Artigo 15.º 
Deslocação e Retenção de Material 

1. Todo o material abandonado ou em más condições de conservação, em 

especial se colocar em causa a segurança e o bem-estar dos demais 

clientes/campistas, será retirado pelos serviços do Parque. Considera-se 

igualmente material abandonado, para este efeito, todo aquele que seja 

encontrado fora da zona dos alvéolos ou sem o dístico de identificação do 

proprietário; 

2. O material recolhido pelos serviços ficará guardado no Parque pelo período de 

sessenta (60) dias, findo o qual termina a responsabilidade do Parque; 

3. A recuperação de material abandonado ou retido só é possível desde que o 

proprietário faça prova de que o mesmo lhe pertence, e liquide todas as quantias 

que possam estar em divida para com a LEIRISPORT. 

Artigo 16.º 
Parque Infantil 

1. A utilização dos aparelhos do parque infantil é vedada a clientes/campistas com 

idades superior a 12 anos; 
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2. A LEIRISPORT declina qualquer responsabilidade por acidentes ou danos 

resultantes de comportamentos e utilizações negligentes ou perigosas.   

Artigo 17.º 
Instalações Eléctricas 

O fornecimento de energia eléctrica é destinado a tendas, caravanas e 

autocaravanas reger-se-á pelas disposições seguintes, além das disposições legais: 

1. As caixas de tomadas (“pimenteiros”) existentes no Parque para ligação da 

corrente eléctrica não podem ser sobrecarregadas com solicitações de corrente 

superior a 10 Amperes por tomada (2.300 Watts); 

2. Cada alvéolo apenas pode utilizar uma única caixa de tomadas. Não é permitida 

a alimentação de um alvéolo a partir de outro ou a partir de caixas de 

alimentação que distem mais de cinquenta (50) metros do alvéolo; 

3. Só é permitido utilizar material de ligação homologado e em perfeito estado de 

conservação e funcionamento; 

4. É proibido suspender cabos eléctricos em árvores ou arbustos e em todos os 

locais onde possa prejudicar a estética ou a segurança do Parque e dos seus 

clientes/campistas; 

5. As avarias na instalação do Parque ou qualquer acidente de natureza pessoal 

ou material decorrentes do mau estado do material do cliente/campista, ou má 

utilização, serão da inteira responsabilidade do mesmo; 

6. O número de ligações de cada caixa nunca poderá ser superior ao número de 

tomadas nela existentes; 

7. Pode ser recusada a ligação de qualquer unidade, quando a respectiva 

instalação eléctrica não se encontre em condições regulamentares; 

8. Os clientes/campistas devem ter o cuidado de não deixar equipamentos ligados 

às caixas de tomadas desnecessariamente em caso de ausência prolongada; 

9. Os serviços do Parque poderão cortar o fornecimento de energia eléctrica 

quando ocorram condições capazes de afectar a segurança do funcionamento 

das instalações, não podendo ser-lhe imputados, por parte do cliente/campista, 

eventuais prejuízos daí decorrentes;  

10. Sempre que um disjuntor dispare o colaborador do Parque voltará a fazer a 

ligação mediante o pagamento do valor constante da Tabela de Preços; 

11. Os colaboradores do Parque poderão impedir a ligação à rede de utilização de 

energia eléctrica sempre que entenderem que a instalação do cliente/campista 

não oferece condições mínimas de segurança. 

Artigo 18.º 
Responsabilidade 

A LEIRISPORT, declina qualquer responsabilidade por acidentes, danos, furtos ou 

roubos dos clientes/campistas ou do seu material ocorridos dentro da zona vedada 
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do Parque, quando os factos não indiciem responsabilidade directa da empresa. A 

responsabilidade por esses actos deverá ser imputada aos seus autores ou aos 

tutores, no caso de se tratar de menores; 
Artigo 19.º 

Casos Omissos  
Os casos omissos e as eventuais excepções ao presente Regulamento serão 

resolvidos, caso a caso, pelos Serviços do Parque, isto é, pela LEIRISPORT, tendo 

em atenção os princípios expressos no presente Regulamento e na Legislação por 

que se regem os Parques de Campismo.» 

Anexo 1 
“Acordo de Adesão para Estadias Prolongadas (3 meses), no Parque de 

Campismo da Praia do Pedrógão 
ENTRE:  

LEIRISPORT – DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM, entidade 

empresarial local, NIPC 505 183 692, com sede no Estádio Municipal de Leiria – Dr. 

Magalhães Pessoa, Porta 7, Leiria, registada na Conservatória do Registo 

Comercial de Leiria sob o número 02/010627, representada, com poderes para o 

acto, pelo seu Presidente do Conselho de administração, José Manuel Seabra 

Benzinho da Silva/pelo Administrador, João Paulo Baixinho Empadinhas, na 

qualidade de entidade gestora do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão e 

primeira outorgante.  

e 

(nome do titular do agregado), residente em ..., portador do Bilhete de Identidade n.º 

…, emitido a (data) pelo Arquivo de Identificação de ..., e do NIF …, na qualidade de 

segundo outorgante.  
É celebrado o presente acordo de adesão, o qual se rege pelas cláusulas seguintes: 

1.º 

Objecto 

1. O presente Acordo aplica-se à prática assídua de Campismo e Caravanismo 

no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, situado na Praia do 

Pedrógão, Freguesia de Coimbrão, Concelho de Leiria, por um Agregado 

Cliente, através da utilização regular de equipamentos de campismo e 

caravanismo, designadamente caravanas, auto-caravanas, tendas e auto-

tendas, por si instaladas. 

2. Os equipamentos de campismo e caravanismo referidos no número 1 deve 

encontrar-se em condições de poder ser movimentado a qualquer momento, 

devendo, nomeadamente no caso de auto-caravanas e auto-tendas, manter 

as rodas permanentemente montadas. 

2.º 
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Registo 

1. Todo o Agregado Cliente, juntamente com o respectivo equipamento, deve 

ser previamente registado no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, 

com indicação expressa das suas características, capacidade de lotação e 

identificação completa dos membros abrangidos pelo presente Acordo, aos 

quais é entregue um Cartão individual de Cliente, cuja exibição pode a todo o 

momento ser solicitada. 

2. Para efeitos do registo referido no n.º 1, deve ser feita prova de propriedade 

do equipamento a instalar. 

3. O início e o termo de cada utilização do equipamento são obrigatoriamente 

registados nos Serviços Administrativos do Parque de Campismo da Praia 

do Pedrógão pelo Cliente, a fim de poder ser assegurado o controlo do 

mesmo equipamento e a vigilância no que se refere à segurança de pessoas 

e bens. 

4. O cliente que receba convidados deve proceder ao seu registo nos Serviços 

Administrativos do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão. 

5. As viaturas registadas são controladas automaticamente, ficando a sua 

entrada condicionada nos casos em que o respectivo proprietário/cliente não 

tenha regularizado o pagamento dos valores contratuais fixados. 

3.º 

Direitos dos Clientes 

1. O Agregado Cliente tem acesso aos serviços personalizados do Parque de 

Campismo da Praia do Pedrógão permanentemente à sua disposição, 

nomeadamente ao “Serviço de Apoio a Clientes”. 

2. As visitas destinadas ao Agregado Cliente têm o preço especial de €2,00 em 

época alta (Junho/Agosto) e de €1,00 nos restantes períodos.  

3. O Agregado Cliente tem acesso às demais infra-estruturas e meios de 

entretenimento disponíveis no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão. 

4.º 

Deveres dos Clientes 

1. Os Agregados Clientes abrangidos pelo presente Acordo estão obrigados: 

a) Ao cumprimento do Regulamento Interno do Parque de Campismo da 

Praia do Pedrógão, nos seus precisos termos, em todas as situações 

constituídas ao abrigo do presente Acordo; 

b) A toda a legislação aplicável. 

2. Em particular, os Agregados Clientes estão obrigados: 

a) Ao pagamento pontual dos valores contratuais fixados; 

b) A manter permanentemente limpo o interior e o exterior do seu 

equipamento; 
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c) A manter permanentemente operacional, junto ao equipamento, um 

extintor de incêndio; 

d) A comunicar, de imediato, aos funcionários do Parque de Campismo da 

Praia do Pedrógão qualquer anomalia; 

e) A ter sempre em seu poder o cartão individual de cliente, e exibi-lo, 

quando solicitado, aos funcionários do Parque de Campismo da Praia do 

Pedrógão, podendo não ser autorizada a entrada no parque quando o 

mesmo não seja apresentado. 

3. Aos agregados Clientes abrangidos pelo presente Acordo não é permitido: 

a) Estabelecer ligações permanentes de água e esgoto ao equipamento; 

b) Instalar no exterior do equipamento quaisquer objectos ou adornos 

característicos de residência de carácter permanente; 

c) Manter a ligação à electricidade do equipamento na ausência dos 

respectivos campistas; 

d) Montar qualquer cobertura que não constitua parte integrante do 

equipamento, sem a autorização prévia, por escrito, dos serviços do Parque de 

Campismo da Praia do Pedrógão, face ao desenho e descrição da mesma; 

e) Mudar o local de instalação do equipamento, sem obter a prévia 

concordância dos Responsáveis do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão. 

3. Tendo em vista garantir a segurança das instalações do Parque de Campismo 

da Praia do Pedrógão e dos seus Clientes, os Responsáveis do Parque têm o 

direito de promover as acções de fiscalização que entendam necessárias para o 

efeito, incluindo no interior do equipamento, quando esteja em causa o 

cumprimento dos deveres do Agregado Cliente, nomeadamente, no que se 

refere a questões de segurança ou em situações de abuso das condições que 

lhe são facultadas. 

5.º 

Valor da prestação mensal 

1. O valor dos serviços prestados pelo Parque de Campismo da Praia do Pedrógão 

é fixado nos termos do seguinte tarifário, aprovado pela Câmara Municipal de 

Leiria em reunião de ... 

SERVIÇO BASE 

Acordo de 3 Meses 
Rubrica Tipo de Alvéolo  

Alvéolo  21 - 30 m2 31 - 40 m2  41 - 50 m2  51 - 60m2  

Preço Mensal €225,00 €260,00 €290,00 €320,00  

a) Opção A – Cada alvéolo compreende Equipamento, Ligação Eléctrica e a 

inscrição até 4 Pessoas (Adultos ou Crianças); 
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b) Opção B – Cada alvéolo compreende Equipamento, Ligação Eléctrica, 1 

Lugar Parque Automóvel e a inscrição de 2 Pessoas (Adultos ou 

Crianças); 

c) Os descontos da Tabela Normal não são aplicáveis às condições 

especiais deste acordo. 

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 

Limpeza do equipamento – n.º 4 do parágrafo 9.º €25,00/limpeza 

Ocupação de espaço – n.º 3 do parágrafo 12.º €5,00/dia 

2. O tarifário indicado no número anterior vigora durante todo o período de 

funcionamento do Parque em 2008. 

3. O material extra, que não constitua equipamento de campismo e caravanismo, 

está sujeito a pagamento ao dia, nos termos da tabela anexa ao presente 

Acordo, que dele faz parte integrante. 

6.º 

Pagamentos 

O pagamento dos valores mensais devidos deverá ser efectuado adiantadamente 

até ao 3.º dia do mês a que se reporta. 

7.º 

Forma de Pagamento 

A liquidação do valor mensal das prestações devidas é efectuada ao balcão dos 

serviços administrativos. 

8.º 

Duração 

1. O presente Acordo tem a duração de 3 (três) meses, desde que sejam 

liquidadas todas as prestações anteriores e não seja denunciado por qualquer 

das partes. 

2. O presente Acordo não é passível de renovação, não se aceitando reservas 

para o ano seguinte. 

3. O presente Acordo cessa decorridos que sejam 3 (três) meses da sua 

celebração. Não tendo ainda decorridos os referidos três meses, o Acordo cessa 

aquando do encerramento do Parque. 

9.º 

Incumprimento 

1. A entrada no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão de convidados, 

automóveis ou animais do Agregado Cliente que para o efeito não tenham sido 

registados nos Serviços da Recepção do Parque de Campismo da Praia do 

Pedrógão, bem como a utilização de serviços não abrangidos pelo presente 

Acordo, constitui o Cliente na obrigação de proceder ao pagamento imediato do 

montante previsto no Regulamento do Parque. 
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2. O não pagamento do valor mensal na data devida, continuado por período 

superior a 4 (quatro) semanas, determina o vencimento imediato de todas as 

restantes mensalidades a liquidar ao abrigo do presente Acordo, bem como: 

a) A perda imediata do direito à prestação dos serviços referidos no n.º 1 do 

artigo 3º; 

b) A perda do direito a utilizar as infra-estruturas, equipamentos e meios de 

entretenimento do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão e 

consequente abandono deste. 

3. O disposto nas alíneas a) e b) do número anterior é aplicável até à regularização 

da totalidade da dívida determinada nos termos do mesmo n.º 6.  

4. Nos casos em que o Agregado Cliente não assegure a limpeza do exterior do 

equipamento nos termos previstos na alínea b) do n.º 2 do artigo 4º, o Parque de 

Campismo da Praia do Pedrógão poderá, 72 horas após avisar o Cliente, 

proceder às necessárias limpezas do exterior do equipamento, cobrando o 

montante fixado no n.º 1 do artigo 5º do presente Acordo (Serviços 

Extraordinários). 

10.º 

Rescisão pelo Cliente 

1. O Cliente pode rescindir o presente Acordo, sem dependência de qualquer pré-

aviso e com efeitos imediatos, desde que se verifique o cumprimento cumulativo 

das seguintes condições: 

a) Ficar demonstrada a existência de incumprimento objectivo das condições 

previstas no presente Acordo, imputável ao Parque de Campismo da Praia 

do Pedrógão, cabendo ao Cliente fundamentar tal incumprimento por meio 

de reclamação escrita dirigida aos Responsáveis do Parque; 

b) Estar liquidado o valor de todas as prestações contratuais mensais devidas 

até à data da rescisão; 

c) O Cliente remover todo o equipamento que lhe pertence; 

d) Não se verificarem quaisquer danos imputáveis ao Cliente nos bens do 

Parque de Campismo da Praia do Pedrógão ou dos seus demais Clientes. 

11.º 

Rescisão pelo Parque de Campismo da Praia do Pedrógão 

1. Verificado o incumprimento pelo Cliente de qualquer das disposições previstas 

no presente Acordo e no Regulamento Interno do Parque de Campismo da Praia 

do Pedrógão, será aquele notificado por escrito para, no prazo de 15 dias, 

promover a cessação da situação de incumprimento e assegurar o cumprimento 

pontual e rigoroso do estipulado na regra violada. 

2. Decorrido o prazo referido no número anterior e mantendo-se o Cliente em 

incumprimento, o Parque de Campismo da Praia do Pedrógão fica constituído no 
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direito de rescindir o presente Acordo com justa causa, a exercer mediante 

comunicação por carta registada com aviso de recepção e com produção 

imediata de efeitos. 

3. O Cliente fica obrigado à liquidação imediata das prestações correspondentes 

ao período que permaneceu no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, 

bem como ao ressarcimento dos danos que tenha provocado no Parque de 

Campismo da Praia do Pedrógão ou em terceiros. 

12.º 

Remoção de equipamentos 

1. A não remoção pelo Cliente dos equipamentos de campismo e caravanismo, 

designadamente caravanas, auto-caravanas, tendas e auto-tendas, após 

denúncia ou rescisão do Acordo confere ao Parque de Campismo da Praia do 

Pedrógão o direito de deslocar o mesmo equipamento para local que entenda 

conveniente. 

2. O direito que assiste ao Parque de Campismo da Praia do Pedrógão de deslocar 

o equipamento referido no número anterior para local que entenda conveniente é 

extensível às situações de não pagamento das prestações mensais devidas por 

período superior a 2 (dois) meses consecutivos. 

3. A situação referida nos números anteriores não isenta o Cliente do pagamento 

de um montante devido pela ocupação do espaço, fixado nos termos do n.º 1 do 

artigo 5.º (Serviços Extraordinários). 

4. A deslocação do equipamento referido nos números anteriores não acarreta 

qualquer responsabilidade para o Parque de Campismo da Praia do Pedrógão 

por eventuais danos ocorridos. 

13.º 

Casos omissos 

As situações não previstas no presente Acordo são resolvidas caso a caso pelos 

Responsáveis do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão ou pela 

Administração da entidade gestora do Parque. 

14.º  

Foro competente 

Para a resolução judicial de qualquer litígio emergente do presente acordo, as 

partes consideram competente o foro da Comarca de Leiria, com expressa renúncia 

a qualquer outro.  

15.º 

Entrada em vigor 

O presente Acordo produz efeitos a partir do dia 1 do mês em que for assinado por 

ambas as partes, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 5º. 

Leiria,__de____________de 2008 
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Pela Leirisport, EM_______________ 

Cliente_______________________»  

Anexo 2 

Acordo de Adesão para Estadias Prolongadas (6 meses), no Parque de 
Campismo da Praia do Pedrógão 

ENTRE:  

LEIRISPORT – DESPORTO, LAZER E TURISMO DE LEIRIA, EM, entidade 

empresarial local, NIPC 505 183 692, com sede no Estádio Municipal de Leiria – Dr. 

Magalhães Pessoa, Porta 7, Leiria, registada na Conservatória do Registo 

Comercial de Leiria sob o número 02/010627, representada, com poderes para o 

acto, pelo seu Presidente do Conselho de administração, José Manuel Seabra 

Benzinho da Silva/pelo Administrador, João Paulo Baixinho Empadinhas, na 

qualidade de entidade gestora do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão e 

primeira outorgante.  

e 

(nome do titular do agregado), residente em ..., portador do Bilhete de Identidade n.º 

…, emitido a (data) pelo Arquivo de Identificação de ..., e do NIF …, na qualidade de 

segundo outorgante.  
É celebrado o presente acordo de adesão, o qual se rege pelas cláusulas 

seguintes: 

1.º 

Objecto 

1. O presente Acordo aplica-se à prática assídua de Campismo e Caravanismo no 

Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, situado na Praia do Pedrógão, 

Freguesia de Coimbrão, Concelho de Leiria, por um Agregado Cliente, através 

da utilização regular de equipamentos de campismo e caravanismo, 

designadamente caravanas, auto-caravanas, tendas e auto-tendas, por si 

instaladas. 

2. Os equipamentos de campismo e caravanismo referidos no número 1 deve 

encontrar-se em condições de poder ser movimentado a qualquer momento, 

devendo, nomeadamente no caso de auto-caravanas e auto-tendas, manter as 

rodas permanentemente montadas. 

2.º 

Registo 

1. Todo o Agregado Cliente, juntamente com o respectivo equipamento, deve ser 

previamente registado no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, com 

indicação expressa das suas características, capacidade de lotação e 

identificação completa dos membros abrangidos pelo presente Acordo, aos 
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quais é entregue um Cartão individual de Cliente, cuja exibição pode a todo o 

momento ser solicitada. 

2. Para efeitos do registo referido no n.º 1, deve ser feita prova de propriedade do 

equipamento a instalar. 

3. O início e o termo de cada utilização do equipamento são obrigatoriamente 

registados nos Serviços Administrativos do Parque de Campismo da Praia do 

Pedrógão pelo Cliente, a fim de poder ser assegurado o controlo do mesmo 

equipamento e a vigilância no que se refere à segurança de pessoas e bens. 

4. O cliente que receba convidados deve proceder ao seu registo nos Serviços 

Administrativos do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão. 

5. As viaturas registadas são controladas automaticamente, ficando a sua entrada 

condicionada nos casos em que o respectivo proprietário/cliente não tenha 

regularizado o pagamento dos valores contratuais fixados. 

3.º 

Direitos dos Clientes 

1. O Agregado Cliente tem acesso aos serviços personalizados do Parque de 

Campismo da Praia do Pedrógão permanentemente à sua disposição, 

nomeadamente ao “Serviço de Apoio a Clientes”. 

2. As visitas destinadas ao Agregado Cliente têm o preço especial de €2,00 em 

época alta (Junho/Agosto) e de €1,00 nos restantes períodos.  

3. O Agregado Cliente tem acesso às demais infra-estruturas e meios de 

entretenimento disponíveis no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão. 

4º 

Deveres dos Clientes 

1. Os Agregados Clientes abrangidos pelo presente Acordo estão obrigados: 

a) Ao cumprimento do Regulamento Interno do Parque de Campismo da 

Praia do Pedrógão, nos seus precisos termos, em todas as situações 

constituídas ao abrigo do presente Acordo; 

b) A toda a legislação aplicável. 

2. Em particular, os Agregados Clientes estão obrigados: 

a) Ao pagamento pontual dos valores contratuais fixados; 

b) A manter permanentemente limpo o interior e o exterior do seu 

equipamento; 

c) A manter permanentemente operacional, junto ao equipamento, um 

extintor de incêndio; 

d) A comunicar, de imediato, aos funcionários do Parque de Campismo da 

Praia do Pedrógão qualquer anomalia; 

e) A ter sempre em seu poder o cartão individual de cliente, e exibi-lo, 

quando solicitado, aos funcionários do Parque de Campismo da Praia do 
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Pedrógão, podendo não ser autorizada a entrada no parque quando o 

mesmo não seja apresentado. 

3. Aos agregados Clientes abrangidos pelo presente Acordo não é permitido: 

a) Estabelecer ligações permanentes de água e esgoto ao equipamento; 

b) Instalar no exterior do equipamento quaisquer objectos ou adornos 

característicos de residência de carácter permanente; 

c) Manter a ligação à electricidade do equipamento na ausência dos 

respectivos campistas; 

d) Montar qualquer cobertura que não constitua parte integrante do 

equipamento, sem a autorização prévia, por escrito, dos serviços do Parque 

de Campismo da Praia do Pedrógão, face ao desenho e descrição da 

mesma; 

e) Mudar o local de instalação do equipamento, sem obter a prévia 

concordância dos Responsáveis do Parque de Campismo da Praia do 

Pedrógão. 

4. Tendo em vista garantir a segurança das instalações do Parque de 

Campismo da Praia do Pedrógão e dos seus Clientes, os Responsáveis do 

Parque têm o direito de promover as acções de fiscalização que entendam 

necessárias para o efeito, incluindo no interior do equipamento, quando 

esteja em causa o cumprimento dos deveres do Agregado Cliente, 

nomeadamente, no que se refere a questões de segurança ou em situações 

de abuso das condições que lhe são facultadas. 

5.º 

Valor da prestação mensal 

1. O valor dos serviços prestados pelo Parque de Campismo da Praia do 

Pedrógão é fixado nos termos do seguinte tarifário, aprovado pela Câmara 

Municipal de Leiria em reunião de ... 

SERVIÇO BASE  

Acordo de 6 Meses 

Rubrica Tipo Alvéolo 

Alvéolo  21 - 30 m2 31 - 40 m2  41 - 50 m2  51 - 60m2

Preço Mensal €100,00 €125,00 €150,00 €175,00 

Suplemento de Época Alta – €100,00 

a. Opção A – Cada alvéolo compreende Equipamento, Ligação Eléctrica e a 

inscrição até 4 Pessoas (Adultos ou Crianças); 

b. Opção B – Cada alvéolo compreende Equipamento, Ligação Eléctrica, 1 

Lugar Parque Automóvel e a inscrição de 2 Pessoas (Adultos ou Crianças); 

c. Os descontos da Tabela Normal não são aplicáveis às condições especiais 

deste acordo. 

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 
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Limpeza do equipamento – n.º 4 do parágrafo 9.º €25,00/limpeza 

Ocupação de espaço – n.º 3 do parágrafo 12.º €5,00/dia 

4. O tarifário indicado no número anterior vigora durante todo o período de 

funcionamento do Parque em 2008. 

5. O material extra, que não constitua equipamento de campismo e 

caravanismo, está sujeito a pagamento ao dia, nos termos da tabela anexa 

ao presente Acordo, que dele faz parte integrante. 

6.º 

Pagamentos 

O pagamento dos valores mensais devidos deverá ser efectuado 

adiantadamente até ao 3.º dia do mês a que se reporta. 

7.º 

Forma de Pagamento 

A liquidação do valor mensal das prestações devidas é efectuada ao balcão dos 

serviços administrativos. 

8.º 

Duração 

1. O presente Acordo tem a duração de 6 (seis) meses, desde que sejam 

liquidadas todas as prestações anteriores e não seja denunciado por qualquer 

das partes. 

2. O presente Acordo não é passível de renovação, não se aceitando reservas 

para o ano seguinte. 

3. O presente Acordo cessa decorridos que sejam 6 (seis) meses da sua 

celebração. Não tendo ainda decorridos os referidos 6 (seis), o Acordo cessa 

aquando do encerramento do Parque. 

9.º 

Incumprimento 

1. A entrada no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão de convidados, 

automóveis ou animais do Agregado Cliente que para o efeito não tenham sido 

registados nos Serviços da Recepção do Parque de Campismo da Praia do 

Pedrógão, bem como a utilização de serviços não abrangidos pelo presente 

Acordo, constitui o Cliente na obrigação de proceder ao pagamento imediato do 

montante previsto no Regulamento do Parque. 

2. O não pagamento do valor mensal na data devida, continuado por período 

superior a 4 (quatro) semanas, determina o vencimento imediato de todas as 

restantes mensalidades a liquidar ao abrigo do presente Acordo, bem como: 

a) A perda imediata do direito à prestação dos serviços referidos no n.º 1 do 

artigo 3.º; 
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b) A perda do direito a utilizar as infra-estruturas, equipamentos e meios de 

entretenimento do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão e 

consequente abandono deste. 

3. O disposto nas alíneas a) e b) do número anterior é aplicável até à regularização 

da totalidade da dívida determinada nos termos do mesmo n.º 6.  

4. Nos casos em que o Agregado Cliente não assegure a limpeza do exterior do 

equipamento nos termos previstos na alínea b) do n.º 2 do artigo 4º, o Parque de 

Campismo da Praia do Pedrógão poderá, 72 horas após avisar o Cliente, proceder 

às necessárias limpezas do exterior do equipamento, cobrando o montante fixado 

no n.º 1 do artigo 5.º do presente Acordo (Serviços Extraordinários). 

10.º 

Rescisão pelo Cliente 

O Cliente pode rescindir o presente Acordo, sem dependência de qualquer pré-aviso 

e com efeitos imediatos, desde que se verifique o cumprimento cumulativo das 

seguintes condições: 

a) Ficar demonstrada a existência de incumprimento objectivo das condições 

previstas no presente Acordo, imputável ao Parque de Campismo da Praia 

do Pedrógão, cabendo ao Cliente fundamentar tal incumprimento por meio 

de reclamação escrita dirigida aos Responsáveis do Parque; 

b) Estar liquidado o valor de todas as prestações contratuais mensais devidas 

até à data da rescisão; 

c) O Cliente remover todo o equipamento que lhe pertence; 

d) Não se verificarem quaisquer danos imputáveis ao Cliente nos bens do 

Parque de Campismo da Praia do Pedrógão ou dos seus demais Clientes. 

11.º 

Rescisão pelo Parque de Campismo da Praia do Pedrógão 

1. Verificado o incumprimento pelo Cliente de qualquer das disposições previstas 

no presente Acordo e no Regulamento Interno do Parque de Campismo da Praia 

do Pedrógão, será aquele notificado por escrito para, no prazo de 15 dias, 

promover a cessação da situação de incumprimento e assegurar o cumprimento 

pontual e rigoroso do estipulado na regra violada. 

2. Decorrido o prazo referido no número anterior e mantendo-se o Cliente em 

incumprimento, o Parque de Campismo da Praia do Pedrógão fica constituído no 

direito de rescindir o presente Acordo com justa causa, a exercer mediante 

comunicação por carta registada com aviso de recepção e com produção 

imediata de efeitos. 

3. O Cliente fica obrigado à liquidação imediata das prestações correspondentes 

ao período que permaneceu no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, 
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bem como ao ressarcimento dos danos que tenha provocado no Parque de 

Campismo da Praia do Pedrógão ou em terceiros. 

12.º 

Remoção de equipamentos 

1. A não remoção pelo Cliente dos equipamentos de campismo e caravanismo, 

designadamente caravanas, auto-caravanas, tendas e auto-tendas, após 

denúncia ou rescisão do Acordo confere ao Parque de Campismo da Praia do 

Pedrógão o direito de deslocar o mesmo equipamento para local que entenda 

conveniente. 

2. O direito que assiste ao Parque de Campismo da Praia do Pedrógão de deslocar 

o equipamento referido no número anterior para local que entenda conveniente é 

extensível às situações de não pagamento das prestações mensais devidas por 

período superior a 2 (dois) meses consecutivos. 

3. A situação referida nos números anteriores não isenta o Cliente do pagamento 

de um montante devido pela ocupação do espaço, fixado nos termos do n.º 1 do 

artigo 5º (Serviços Extraordinários). 

4. A deslocação do equipamento referido nos números anteriores não acarreta 

qualquer responsabilidade para o Parque de Campismo da Praia do Pedrógão 

por eventuais danos ocorridos. 

13.º 

Casos omissos 

As situações não previstas no presente Acordo são resolvidas caso a caso pelos 

Responsáveis do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão ou pela 

Administração da entidade gestora do Parque. 

14.º  

Foro competente 

Para a resolução judicial de qualquer litígio emergente do presente acordo, as 

partes consideram competente o foro da Comarca de Leiria, com expressa renúncia 

a qualquer outro.  

15.º 

Entrada em vigor 

O presente Acordo produz efeitos a partir do dia 1 do mês em que for assinado por 

ambas as partes, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 5º. 

Leiria,__de____________de 2008 

Pela LEIRISPORT, EM_____________________ 

O CLIENTE______________» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos das disposições 

conjugadas no artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, revogada pela Lei nº 

53-F/2006 de 29 de Dezembro, e no artigo 21.º dos Estatutos da empresa, 
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deliberou por unanimidade aprovar o Regulamento de Utilização do Parque de 

Campismo da Praia do Pedrógão bem como os Acordos de Adesão para Estadias 

Prolongadas, de 3 e 6 meses respectivamente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.23. Alteração aos Estatutos da Leirisport, decorrentes da legislação relativa 
ao sector empresarial local 
DLB N.º 0205/08 | Retirado 

 
8.24. Contrato-Programa relativo à reestruturação do empréstimo destinado ao 
financiamento do Estádio Municipal de Leiria 
DLB N.º 0206/08 | Retirado 

 
8.25. Taça da Europa de Atletismo – 1.ª Liga (Grupo A). Protocolo de 
Colaboração com a Liberty Seguros, SA 
DLB N.º 0207/08 | Retirado  
 

 

 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 R). 

 

 

 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 
I Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2008 
DLB N.º 0208/08 | Presente a I Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2008 que se consubstancia na 1.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa e 1.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 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 art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
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11 de Janeiro, deliberou por maioria, com os votos de contra dos Senhores 

Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira, eleitos pelo 

Partido Socialista, autorizar a I Modificação às Grandes Opções do Plano para o 

presente ano de 2008, com inscrições/reforços no montante de €12.615,00, e a I 

alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 2008, com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €77.615,00 cada, tal 

como proposto.  
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 
 

Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente 

encerrada a reunião, eram dezasseis horas e trinta minutos mandando que, de tudo 

para constar, se lavrasse a presente acta que eu, Sérgio Silva, Director do 

Departamento Administrativo e Financeiro, mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal______________________________________ 
 

 

O Director do Departamento Administrativo e Financeiro___________________ 
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