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Acta n.º 10/2007 
 

 

Aos dezoito dias do mês de Abril do ano de dois mil e sete, no Salão Nobre, no 

edifício-sede do Município, sito no Largo da República desta cidade, reuniu 

extraordinariamente 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 Carla Alexandra 

Ferreira Sebastião, Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, Eng.º Carlos Manuel 

Lopes Ferreira Martins, Dr. Raul Miguel Castro, Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira e o Dr. 

José Esperança Ferreira Lourenço, em substituição da Eng.ª Isabel Maria de Sousa 

Gonçalves dos Santos, ausente por motivos de férias. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às vinte e uma horas e quinze minutos a Senhora Presidente deu início à reunião, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

1. Aprovação das contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

2. Relatório e Contas da Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M.  do ano 

de 2006 

3. Relatório e Parecer do Fiscal Único sobre as contas da Leirisport – Desporto, Lazer 

e Turismo de Leiria, E.M. referentes ao ano de 2006 

4. Património nas Cortes 

5. Contratos de mandato da Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M. 

6. Processo de loteamento n.º 36/94 – Raul Santos Gameiro e outro 

7. Fixação do montante da taxa a cobrar pelo registo de cidadãos da União Europeia 

8. VI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

 
 Ordem do dia  

 

Ponto um 
Aprovação das contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
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DLB N.º 0537/07 | Presentes os documentos de prestação de contas dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento do ano de 2006, que apresentam os seguintes 

resultados: 

1. Execução orçamental 

1.1. Receitas correntes de €10.789.665,56 (dez milhões, setecentos e oitenta e nove mil, 

seiscentos e sessenta e cinco euros e cinquenta e seis cêntimos), Receitas de capital de 

€2.876.990,46 (dois milhões, oitocentos e setenta e seis mil, novecentos e noventa 

euros e quarenta e seis cêntimos) perfazendo a Receita total de €13.666.656,02 (treze 

milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis euros e dois 

cêntimos). 

1.2. Despesas correntes de €9.082.289,45 (nove milhões, oitenta e dois mil, duzentos e 

oitenta e nove euros e quarenta e cinco cêntimos), Despesas de capital €3.922.116,47 

(três milhões, novecentos e vinte e dois mil, cento e dezasseis euros e quarenta e sete 

cêntimos), perfazendo a Despesa total de €13.004.405,92 (treze milhões, quatro mil 

quatrocentos e cinco euros e noventa e dois cêntimos). 

1.3. Saldo inicial de €2.965.002,62 (dois milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, e dois 

euros e sessenta e dois cêntimos ) e Saldo final de €3.627.252,72 (três milhões, 

seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e dois euros e setenta e dois 

cêntimos). 

2. Operações de tesouraria 

2.1 Receitas de €1.935.140,47 (um milhão, novecentos e trinta e cinco mil, cento e quarenta 

euros e quarenta e sete cêntimos) e Despesas de €2.089.035,50 (dois milhões, oitenta e 

nove mil, trinta e cinco euros e cinquenta cêntimos). 

2.2 Saldo inicial de €774.793,47 (setecentos e setenta e quatro mil, setecentos e noventa e 

três euros e quarenta e sete cêntimos) e Saldo final de €620.898,44 (seiscentos e vinte 

mil, oitocentos e noventa e oito euros e quarenta e quatro cêntimos). 

3. Plano Plurianual de Investimentos 

Execução no ano de €3.914.738,93 (três milhões, novecentos e catorze mil, setecentos e 

trinta e oito euros e noventa e três cêntimos). 

4. Demonstrações Financeiras 

Activo liquido de €59.704.538,98 (cinquenta e nove milhões, setecentos e quatro mil, 

quinhentos e trinta e oito euros e noventa e oito cêntimos), Fundos próprios de 

€18.852.121,52 (dezoito milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, cento e vinte e um euros 

e cinquenta e dois cêntimos) e Passivo de €40.852.417,46 (quarenta milhões,  oitocentos e 

cinquenta e dois mil, quatrocentos e dezassete euros e quarenta e seis cêntimos). 

Resultado Líquido do Exercício de €1.431.201,37 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, 

duzentos e um euros e trinta e sete cêntimos).        

Os Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira 

e Dra. Carla Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista, apresentaram uma declaração de 

voto que se transcreve na sua íntegra: 
«Porque subsistem dúvidas sobre o método de contabilização utilizado pelos Serviços 

Municipalizados de Águas e Saneamento de Leiria, conforme questão levantada pelo Tribunal de 

Contas; 
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Porque o Plano de Investimentos apresentados para 2006, somente atingiu 37,82%, ficando 

mais uma vez demonstrado  o irrealismo da proposta de Orçamento para o referido exercício e o 

defraudar das expectativas da população perante as promessas feitas naquele documento, VOTAMOS 

CONTRA a aprovação das Contas dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, referentes 

ao exercício de 2006.» 

A Senhora Presidente achou importante explicar a razão pela qual a realização do 

previsto ter sido baixa, nomeadamente, a existência de 3 obras que foram canceladas, uma 

delas por não resposta do empreiteiro que, teve como consequência a rescisão do contrato, 

e as outras obras pela falência das respectivas empresas, caso se anulasse esta questão o 

desvio ficava por 22%. 

A segunda nota apresentada pela Senhora Presidente foi a redução do consumo de 

água por consumidor, fruto das várias campanhas realizadas, sensibilizando as pessoas a 

terem cuidado com o consumo de água. A última nota foi o incremento muito significativo 

das ligações de saneamento, cerca de 51%, consequência da campanha que estava a ser 

feita, nos primeiros 3 meses a seguir a ser disponível  a rede as pessoas podiam fazer a 

ligação com uma redução financeira. 

Realçou que o relatório apresentava qualidade, trazendo dados importantes sobre a 

qualidade da água e o rigor usado na sua distribuição. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, no uso da competência que lhe é conferida 

pela alínea e) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por maioria, com os votos contra 

dos Senhores Vereadores Dra. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira e 

Dra. Carla Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista aprovar os documentos de prestação de 

contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 2006 e remetê-los à 

Assembleia Municipal para apreciação e votação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dois 
Relatório e Contas da Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M.  do ano de 
2006 
DLB N.º 0538/07 | Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 16.º e 27.º da Lei n.º 

53-F/2006, de 29 de Dezembro, e na alínea d) do artigo 13.º dos Estatutos da LEIRISPORT 

– Desporto, Lazer e Turismo, E.M. (prestação de contas), foram presentes e  previamente 

distribuídos pelos Senhores Vereadores, o Relatório e Contas da Leirisport E.M. relativo ao 

exercício de 2006, o Relatório de Governo Societário e o Relatório de Sustentabilidade, 

acompanhados do ofício com a ENT. 07/9208, documentos estes elaborados em obediência 

ao estipulado no artigo 23.º dos citados Estatutos. 

 Mais propõe o Conselho de Administração da LEIRISPORT – Desporto, Lazer e 

Turismo, E.M., a título de aplicação de resultados, que o resultado líquido negativo de 

€2.854.811,43 seja transferido para resultados transitados. 
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 Estiveram ainda presentes o Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, o vogal Dr. João Paulo Empadinhas e o Fiscal Único Dr. 

Vieira dos Reis. 
A Leirisport, E.M. terminou o exercício de 2006 com um resultado operacional 

negativo de €2.650.048,22 e um resultado líquido negativo de €2.854.811,43 explicado, mais 

uma vez, pelas amortizações do exercício – que ascenderam a €2.182.411,87 (mais 5% que 

em 2005) e, por outro lado, pelos custos financeiros suportados com o empréstimo contraído 

para financiamento das obras do Estádio Municipal de Leiria (€782.268,49) e que, por opção 

da Câmara Municipal de Leiria, têm vindo a ser consideradas nas contas da Leirisport, E.M.  

Os proveitos operacionais ascenderam a €4.404.375,21, o que revela uma variação 

positiva de cerca de 33% face ao ano anterior, o que se deve em parte ao amento dos 

«subsídios à exploração» relacionados com as comparticipações por parte de Câmara 

Municipal de Leiria referentes às obras de beneficiação e aquisições de equipamento 

efectuadas nas infra-estruturas sob gestão da Leirisport, E.M., com especial destaque para o 

Parque de Campismo da Praia do Pedrógão. Os custos operacionais ascenderam a 

€7.054.423,43, sendo as rubricas que mais contribuíram para este valor os «subcontratos», 

«conservação e reparação», «energia», «trabalhos especializados», «limpeza, higiene e 

conforto» e »vigilância e segurança».  

Os resultados financeiros apresentam um valor negativo de €852.543,49 (menos 

negativo em 14,68% relativamente a 2005), sendo este valor justificado sobretudo pelos 

juros suportados com o empréstimo concedido pelo Banco Português de Investimento (BPI) 

para fazer face aos pagamentos a fornecedores da obra do Estádio Municipal de Leiria, com 

os juros relativos às operações de factoring e relacionados com dívidas a terceiros e ainda 

com os juros suportados em virtude dos contratos de leasing estabelecidos com o BPI para 

aquisição dos painéis de vídeo e dos torniquetes do Estádio Municipal de Leiria. 

Os resultados extraordinários ascenderam a €648.774,43, ficando os proveitos 

extraordinários verificados a dever-se a correcções dos exercícios anteriores, tendo 

resultado da regularização das notas de débito relativas às indemnizações compensatórias 

de 2005 que, apesar de terem sido devidamente consideradas como proveito desse ano, 

foram substituídas em 2006, por razões de ordem administrativa (€522.998,00) e ao débito 

de trabalhos não aceites referentes ao projecto de arquitectura do Estádio Municipal de 

Leiria (€161.760,15). Quanto aos custos extraordinários, o valor registado também respeita a 

correcções relativas ao exercício anterior. 

Os Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda 
Caleira e Dra. Carla Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista, apresentaram uma 

declaração de voto que se transcreve na sua íntegra:  

«Face aos relatórios apresentados, respeitantes ao exercício de 2006, algumas situações 

merecem a nossa atenção: 

- a constatação de que apesar de reformulado, o contrato com a União de Leiria, SAD continua a 

pesar negativamente na perspectiva financeira da empresa, pois a receita  de bilheteira e outras 

correlacionadas com o futebol são inferiores aos custos suportados directamente com o contrato e 

indirectamente com a manutenção e outros serviços prestados; 
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- cerca de €4.500,00 para a manutenção do Estádio, é um montante incomportável e 

desequilibrante face aos proveitos obtidos; 

- continua a não entender-se a razão de haver indemnização compensatória para cobertura do 

défice de exploração (€711.432,83 em 2006), face aos prejuízos apurados no exercício; 

- a própria estratégia de indemnizações compensatórias continua a suscitar as nossas dúvidas, pois 

em 2006, a Câmara Municipal suportou de IVA, não recuperável , o montante de €371.300,00; 

- o acréscimo para €7.054.423,43 dos custos operacionais, onde os gastos com energia, 

conservação e reparação e pessoal são influentes, pois tiveram aumentos significativos comparados 

com 2005; 

- o aumento do saldo das dívidas a instituições de crédito e a fornecedores c/c, em 16%; 

- as imprecisões dos relatórios, nomeadamente a fls. 35 (saldo líquido negativo inferior ao de 2005 e 

não superior) e do próprio Balanço ( capital próprio em 31 de Dezembro de 2006 não é de 

€1.050.000,00 mas de €56.500.000,00); 

- o prejuízo apresentado no montante de €2.854.811,43 (570 mil contos), apesar do esforço do 

actual  Presidente do Conselho de Administração em racionalizar a gestão, vem mais uma vez 

evidenciar a ausência de viabilidade económico-financeira da Leirisport, e até mesmo questionar a 

utilidade da sua existência (empresa municipal Leirisport), com a agravante de que para o exercício de 

2007, o artigo 46.º da Lei das Finanças Locais, obriga à consolidação de contas entre a Câmara e a 

Leirisport, o que vem reforçar a nossa opinião quanto ao não interesse de manutenção desta empresa 

municipal; 

 Nestes termos, votamos contra a aprovação dos presentes Relatórios da Leirisport respeitantes 

ao exercício de 2006.» 
  O Senhor Dr. José Benzinho fez uma apresentação sobre o Relatório e Contas da 

Leirisport, referente ao exercício de 2006, realçando, nomeadamente, o desempenho em 

termos de negócio, de resultados e EBITDA, bem como dos resultados de exploração e 

outros indicadores operacionais relativos às diferentes infra-estruturas desportivas e de 

lazer, nomeadamente o Estádio, o Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, as Piscinas 

e os Pavilhões. 

  Apresentou também outros relatórios, designadamente o Relatório de 

Sustentabilidade e o Relatório do Governo Societário. 

  Por último, o Senhor Dr. Vieira dos Reis (Revisor Oficial de Contas), afirmou que as 

contas da Leirisport estavam elaboradas de forma adequada e que mereciam ser aprovadas. 

Mais disse que a empresa não se limitou a apresentar os documentos obrigatórios, teve a 

hombridade de apresentar outros relatórios, tais como, o relatório do governo societário e de 

sustentabilidade, dizendo, de seguida, que eram poucas empresas deste «naipe» que os 

apresentavam. 

  A Senhora Presidente agradeceu ao Conselho de Administração não só a 

apresentação como também o trabalho desenvolvido, manifestando a convicção de que o 

objectivo fixado para o ano de 2007 seria atingido. 

Analisados os documentos apresentados, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea d) do artigo 13.º dos Estatutos daquela Empresa e da alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, a Câmara deliberou por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores 

Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira e Dra. Carla Sebastião, eleitos 

pelo Partido Socialista: 
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a)  aprovar o Relatório e Contas da Leirisport, E.M. relativo ao exercício de 2006; 

b) aprovar a proposta de aplicação de resultados apresentada, na sequência da qual 

o resultado líquido negativo de €€2.854.811,43 será transferido para resultados transitados; 

c) tomar conhecimento dos relatórios de Governo Societário (elaborado de acordo 

com o estabelecido no Regulamento n.º 7/2001, de 20 de Dezembro, da Comissão do 

Mercado de Valores Imobiliários) e de Sustentabilidade (elaborado tendo em atenção as 

linhas orientadoras de 2002 da Global Reporting Iniciative). 

 
 

Ponto três 
Relatório e Parecer do Fiscal Único sobre as contas da Leirisport – Desporto, Lazer e 
Turismo de Leiria, E.M. referentes ao ano de 2006 
DLB N.º 0539/07 | Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 16.º e 27.º da Lei n.º 

53-F/2006, de 29 de Dezembro, e na alínea d) do artigo 13.º dos Estatutos da LEIRISPORT 

– Desporto, Lazer e Turismo, E.M., foram presentes e  previamente distribuídos pelos 

Senhores Vereadores, os documentos de Certificação de Contas da Leirisport, E.M. 

(Relatório e Parecer do Fiscal Único e Certificação Legal de Contas), acompanhados do 

ofício com a ENT. 07/9208. 

Da Certificação Legal das Contas a que procedeu a «Oliveira, Reis & Associados, 

SROC, LDA», resulta que, em sua opinião, «as referidas demonstrações financeiras 

apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente 

relevantes, a posição financeira da LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, 

E.M., em 31 de Dezembro de 2006, e o resultado das suas operações e os fluxos de caixa 

no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos 

geralmente aceites» e que «o relatório de gestão é concordante com as demonstrações 

financeiras». 

O Fiscal Único, «Oliveira, Reis & Associados, SROC, LDA» foi de parecer que a 

Assembleia Geral aprove os documentos de prestação de contas do exercício de 2006, tal 

como foram apresentados pelo Conselho de Administração e a aplicação de resultados 

proposta pelo Conselho de Administração. 

A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

Ponto quatro 
Património nas Cortes, aquisição do edifício da Adega Cooperativa de Cortes, sito na 
freguesia de Cortes, do concelho de Leiria 
DLB N.º 0540/07 | Presente a minuta do contrato-promessa de compra e venda de aquisição 

do Edifício da Adega Cooperativa das Cortes, freguesia de Cortes, concelho de Leiria, cujo 

teor abaixo se transcreve, assim como o relatório de avaliação do referido imóvel, que fixa 

como valor razoável para a referida aquisição a quantia  de €444.525,00 (quatrocentos e 

quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco euros) e que passa a fazer parte integrante 
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do processo administrativo aberto para o efeito no Sector de Património da Câmara 

Municipal de Leiria: 

«CONTRATO-PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

Primeira contratante: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

“Adega Cooperativa de Cortes, S.C.R.L”, NIF 500008388, representada por ___ 

____________________________________, com sede em Serrada da Negra, freguesia de 

Cortes, concelho de Leiria.---------------------------------------------------------------------------------------   

Segundo contratante: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Município de Leiria, NIF 505181266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Viera de Campos Costa. -------------------------------------------------  

------------------Considerando o teor da deliberação da Assembleia Municipal de Leiria, 

tomada em sua sessão de __ de Abril de 2007 e o das da Câmara Municipal de Leiria, 

tomadas em suas reuniões de ____ de Abril de 2007 e ___ de ________ de 2007, é 

celebrado o contrato-promessa de compra e venda resultante das cláusulas seguintes, a 

cujo integral cumprimento as partes reciprocamente se vinculam: ------------------------------------   

------------------------------------------------CLÁUSULA PRIMEIRA ------------------------------------------  

------------------A primeira contratante é proprietária do prédio urbano, denominado por Adega 

Cooperativa de Cortes, sito na Serrada da Negra, da freguesia de Cortes, do concelho de 

Leiria, composto por casa de rés-do-chão para habitação, com 300m2; edifício de rés-do-

chão para comércio e logradouro, com a superfície coberta de 500m2 e  logradouro de 

434m2; pavilhão amplo para vinificação, escritórios e logradouro com a superfície coberta de 

507m2 e logradouro de 2.500m2; pavilhão de cave e rés-do-chão para armazenamento e 

engarrafamento de vinhos e seus derivados e logradouro, com a superfície coberta de 

490m2 e logradouro de 2.500m2; a confrontar do norte com Júlio Rodrigues, do sul com Rio 

Lis e serventia do rio, do nascente com Rio Lis e do poente com Estrada Nacional, descrito 

na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria, sob o n.º 654, por aquisição, a seu favor 

G19810304014-AP.14, de 1981/03/04 e inscrito na respectiva matriz predial sob os artigos 9, 

831, 1595 e 1596. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------CLÁUSULA SEGUNDA ------------------------------------------  

A primeira contratante promete vender, livre de quaisquer ónus, encargos ou outras 

obrigações, e o segundo contratante promete comprar, o prédio urbano identificado na 

cláusula primeira, pelo preço de €405.000,00 (quatrocentos e cinco mil euros), a pagar 

conforme fixado na cláusula terceira. -------------------------------------------------------------------------   

----------------------------------------------- CLÁUSULA TERCEIRA ------------------------------------------  

------------------A título de sinal e princípio de pagamento, na data da assinatura do contrato-

promessa de compra e venda, o segundo contratante pagará à primeira contratante a 

quantia de €100.000,00 (cem mil euros), tendo a mesma lugar quinze dias após a obtenção 

do visto ou declaração de conformidade do Tribunal de Contas relativamente à presente 

minuta. -------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------Na data da outorga da competente escritura pública, o segundo contratante 

pagará à primeira contratante a quantia de €100.000 (cem mil euros), devendo a mesma ter 

lugar no prazo máximo de 90 dias a contar da data da obtenção do visto ou declaração de 

conformidade do Tribunal de Contas relativamente à respectiva minuta.----------------------------   
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------------------Até 30 de Junho de 2008, €100.000,00 (cem mil euros).------------------------------  

------------------Até 30 de Setembro de 2008, €105.000,00 (cento e cinco mil euros). -------------  

---------------------------------------------------- CLÁUSULA QUARTA ----------------------------------------  

A escritura pública de compra e venda será celebrada em dia, hora e cartório notarial a 

designar pelo segundo contratante, o qual deverá, para tanto, avisar a primeira contratante 

por carta registada com aviso de recepção, expedida com a antecedência mínima de 15 dias 

úteis. 

-----------------------------------------------------CLÁUSULA QUINTA-----------------------------------------  

A primeira contratante autoriza o segundo contratante a tomar posse, a título precário, do 

prédio urbano, a partir da assinatura do contrato-promessa de compra e venda . ----------------  

a) Até à realização da escritura pública de compra e venda, o segundo contratante não 

poderá, por si ou por intermédio de terceiros, realizar obras que impliquem a alteração 

da estrutura externa do prédio, da sua actual configuração exterior ou disposição 

interna e traça das suas divisões. ---------------------------------------------------------------------  

b) Antes de tomar posse do prédio o segundo contratante obriga-se a realizar um 

contrato de seguro relativo aos riscos de incêndio, pelo valor de €405.000,00 

(quatrocentos e cinco mil euros), em que figure como segurada a primeira contratante 

e como tomador de seguro o segundo contratante.-----------------------------------------------  

c)   O segundo contratante deverá manter o contrato de seguro em vigor nas condições 

ora acordadas até à data em que se realizar a escritura pública de compra e venda,  

dele devendo  constar cláusula impeditiva da rescisão ou anulação, sem prévio 

consentimento escrito da primeira contratante. ----------------------------------------------------  

----------------------------------------------------- CLÁUSULA SEXTA -----------------------------------------  

Em caso de incumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste contrato poderá 

a outra parte exigir da parte faltosa, nos termos do artigo 830.º do Código Civil, a execução 

específica do contrato, perda ou a restituição em dobro do sinal, conforme o caso.--------------  

Sem prejuízo do que na cláusula anterior se dispõe, em caso de incumprimento do segundo 

contratante das suas obrigações emergentes deste contrato, deverá restituir à primeira 

contratante a posse do prédio dentro do prazo de sessenta dias a partir da data de 

comunicação para esse efeito.----------------------------------------------------------------------------------   

-----------------------------------------------------CLÁUSULA SÉTIMA-----------------------------------------  

------------------Todas as despesas com a execução do presente contrato, nomeadamente 

com a celebração da escritura pública de compra e venda, serão da conta do segundo 

contratante. -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

-----------------------------------------------------CLÁUSULA OITAVA-----------------------------------------  

------------------Este contrato-promessa encontra-se redigido em dois exemplares, ambos com 

valor de original, e está conforme a vontade de ambas as partes que, por tal motivo, o vão 

assinar.-------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------Leiria,___ de ___________ de 2007.-------------------------------------------------------  

Pela primeira contratante:_____________________________________________________ 

Pelo segundo contratante:____________________________________________________» 

 A Câmara, depois de apreciar a minuta do contrato-promessa de compra e venda e 

os fundamentos constantes do relatório de avaliação, deliberou por unanimidade 
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concordar com os termos e fundamentos dos mesmos e, em consequência, para efeitos do 

preceituado nas normas da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e da alínea i) do n.º 2 do artigo 

53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada, submeter a autorização da Assembleia 

Municipal tal aquisição, pelo valor de €405.000,00. 

 Mais deliberou solicitar a esse órgão, com fundamento nas mesmas normas, 

autorização para proceder, nos termos e condições que entender convenientes aos 

interesses do Município de Leiria, à venda do actual edifício sede da Junta de Freguesia de 

Cortes, propriedade do Município de Leiria, cujo relatório de avaliação estimou como sendo 

o seu valor de €333.100,00 (trezentos e trinta e três mil e cem euros). 

 Este prédio urbano situa-se na freguesia de Cortes, do Concelho de Leiria, dispõe 

de uma  área coberta de 458m2 e de uma área descoberta de 40m2, sendo composto por 

casa de rés-do-chão e 1.º andar, dependência e logradouro com as áreas, respectivamente, 

de 308m2, 150m2 e 40m2, a confrontar do norte com Rua Pública, do sul e do nascente com 

José de Sousa Charters, e do poente com Estrada Pública, descrito na 1.ª Conservatória do 

Registo Predial de Leiria, sob o n.º 1403, por aquisição a favor do Município de Leiria 

G20010718042-AP. 42, de 2001/07/18, e inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo 

16. 

 Deliberou ainda informar os membros da Assembleia Municipal que estas 

transacções correspondem, em geral, aos anseios das populações da freguesia de Cortes, 

espelhados nas decisões dos seus órgãos deliberativo e executivo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
Contratos de mandato da Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M. 
DLB N.º 0541/07 | Presentes os contratos «(Minuta de) Contrato de Mandato relativo à 

realização das obras de ampliação/remodelação do Complexo Municipal de Piscinas de 

Leiria» e «(Minuta de) Contrato de Mandato relativo à realização das obras de construção 

das acessibilidades  e estacionamentos integradas no projecto “EURO - 2004”», cujos teores 

se transcrevem: 

«(MINUTA DE) CONTRATO DE MANDATO RELATIVO À REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE 

AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA 

------- Considerando que a “LEIRISPORT – DESPORTO, LAZER E TURISMO, E.M.”, adiante 

designada apenas por “LEIRISPORT, E.M.”, é uma empresa municipal de capitais 

exclusivamente públicos municipais, dotada de personalidade jurídica, com autonomia 

administrativa, financeira e património próprio. -------------------------------------------------------------  

------- Considerando que a “LEIRISPORT, E.M.” tem por objecto social a gestão e exploração 

de equipamentos e infra-estruturas e a organização de actividades nas áreas do desporto, 

lazer e turismo, podendo, ainda, a título acessório desenvolver o estudo e promoção de 

projectos imobiliários, comerciais e outros que se mostrem necessários para a sua 

viabilidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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------- Considerando que em 1 de Setembro de 2001 foi celebrado, entre o Município de 

Leiria e esta sociedade, um protocolo de cedência de utilização e exploração do complexo 

municipal de piscinas de Leiria e que em 2 de Janeiro de 2004 foi celebrado, entre as 

mesmas entidades, um contrato-programa destinado à realização das obras de ampliação 

/remodelação do complexo municipal de piscinas de Leiria. --------------------------------------------  

------- Considerando que o referido contrato-programa tinha por objecto a definição das 

condições de atribuição, das comparticipações do Município de Leiria à “LEIRISPORT, E.M.” 

nas obras e trabalhos a realizar por esta no montante global de €2.258.136,40, a que 

acrescia o IVA à taxa legal de 5%. 

------- Considerando que o valor dessas comparticipações, equivalente a 35% do valor dos 

trabalhos normais, era de €790.347,76, a que acrescia o IVA à taxa legal de 5%.----------------  

------- Considerando que os restantes 65% dos trabalhos normais da obra eram financiados 

por fundos comunitários, no valor de €1.467.788,64, a que acrescia o IVA à taxa legal de 

5%, por conta do Município de Leiria. -------------------------------------------------------------------------  

------- Considerando que era o Município de Leiria a entidade responsável pelo pagamento 

de todos os trabalhos a mais, os quais ascenderam a €561.042,14, a que igualmente 

acrescia o IVA à taxa legal de 5%. 

------- Considerando que  foram efectuados trabalhos a menos no valor de €2.108,02, a que 

acrescia o IVA à taxa legal no montante de €105,40. -----------------------------------------------------  

-------   Considerando que foram realizados trabalhos, não contemplados no contrato – 

programa, no valor de €1.601.499,58, a que acrescia o IVA à taxa legal de 5%.------------------  

------- Considerando que a cláusula décima-primeira do contrato-programa integrava a 

promessa de transmissão do direito de superfície do complexo desportivo a que atrás se 

alude, do Município de Leiria para a “LEIRISPORT, E.M.”,  direito que sustentaria juridicamente 

as referidas comparticipações.----------------------------------------------------------------------------------   

------- Considerando que a transmissão deste direito não foi ainda efectivada, tendo as 

partes concluído pela não celebração da competente escritura pública, atendendo ao tempo 

entretanto decorrido e à experiência adquirida na gestão deste equipamento desportivo. -----  

------- Considerando que importa regularizar, do ponto de vista jurídico, a situação criada, ou 

seja, o facto de a “LEIRISPORT, E.M.” não ter efectuado as obras de ampliação e de 

remodelação do complexo municipal de piscinas de Leiria  na qualidade de titular do direito 

de superfície, porquanto não fazia parte do seu património a propriedade superficiária 

daquele empreendimento, mas sim na qualidade entidade gestora, incumbida, para tanto, 

pelos órgãos do Município de Leiria. -------------------------------------------------------------------------  

------- Assim, entre o Município de Leiria, com sede na cidade de Leiria, Largo da República, 

NIPC 505181266, aqui representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro contraente, e a “LEIRISPORT – 

DESPORTO, LAZER E TURISMO, E.M.”, com sede no complexo desportivo do Estádio Municipal 

Dr. Magalhães Pessoa, na cidade de Leiria, matriculada na Primeira Conservatória do 

Registo Comercial de Leiria sob o número 2/010627, com capital social de €1.050.000,00, 

NIPC 505183692, aqui representada por José Manuel Seabra Benzinho da Silva e João 

Paulo Baixinho Empadinhas, com poderes para o acto, conferidos pela deliberação tomada 

pelo Conselho de Administração da dita sociedade em ____ de _____ de 2007, como 
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segunda contraente, é celebrado o presente contrato de mandato, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(OBJECTO) 

------- Constitui objecto do presente contrato de mandato: ----------------------------------------------  

------- a) A definição dos termos de atribuição à “LEIRISPORT, E.M.” dos direitos de gestão e 

de exploração do complexo municipal de piscinas de Leiria, abrangendo este todas as 

instalações e área verde circundante, bem como todo o seu recheio, tudo melhor identificado 

na cláusula primeira do protocolo celebrado, em 19 de Junho de 2006, entre o Município de 

Leiria e a “LEIRISPORT, E.M.”. ------------------------------------------------------------------------------------  

------- b) A definição dos termos e condições de atribuição, pelo Município de Leiria à 

“LEIRISPORT, E.M.”, dos subsídios ao investimento para realização das obras de 

ampliação/remodelação do complexo municipal de piscinas de Leiria, de acordo com os 

projectos aprovados ou a aprovar pela Câmara Municipal de Leiria, devendo esta empresa 

actuar nos termos e condições que entender mais convenientes ao interesse do primeiro 

contraente e ao interesse público municipal, cumprindo o preceituado nas cláusulas 

seguintes, bem como o fixado no “contrato-programa para as obras de 

ampliação/remodelação do complexo municipal de piscinas de Leiria” e no “protocolo de 

gestão do complexo municipal de piscinas de Leiria”. ----------------------------------------------------  

CLÁUSULA SEGUNDA 

(OBRIGAÇÕES DO PRIMEIRO CONTRAENTE) 

------- O primeiro contraente obriga-se a criar as condições necessárias à realização do 

objecto deste contrato, em especial a conceder os subsídios ao investimento necessários à 

realização do mesmo, sem prejuízo das transferências já efectuadas, a saber: -------------------   

------- a) €789.609,93  a que acresce o IVA à taxa legal de 5%, no valor de €39.480,49, 

correspondente a 35% do valor dos trabalhos normais, e deduzido, na mesma proporção, 

dos valores de obra e de imposto relativos a trabalhos não realizados. -----------------------------  

------- b) €73.320,92, resultante da aplicação de IVA à comparticipação comunitária de 

€1.466.418,44, já deduzida, na proporção de 65%, do valor dos trabalhos não realizados. ---  

------- c) €561.042,14 a que acresce o IVA à taxa legal de 5%, no valor de €28.052,11, 

correspondente a trabalhos a mais. ---------------------------------------------------------------------------  

------- d) €1.601.499,58 a que acresce o IVA à taxa legal de 5%, no valor de €80.074,99, 

correspondente a trabalhos não contemplados no contrato-programa. ------------------------------  

CLÁUSULA TERCEIRA 

(OBRIGAÇÕES DA SEGUNDA CONTRAENTE) 

----------A segunda contraente obriga-se a: -----------------------------------------------------------------  

----------a) Praticar todos os actos e a desenvolver todos os mecanismos necessários à 

realização integral do objecto do presente contrato, submetendo-se  a todos os princípios e 

normas jurídicas que a prossecução  do interesse público municipal reclame. --------------------  

----------b) Apresentar os documentos comprovativos das transferências a efectuar pela 

Câmara Municipal de Leiria. -------------------------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA QUARTA 

(DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE AMBOS OS CONTRAENTES) 
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------- Ambos os contraentes assumem, com as devidas adaptações, para o presente, os 

direitos e as obrigações do “protocolo de cedência de utilização e exploração do complexo 

municipal de piscinas de Leiria” e do “contrato-programa para as obras de 

ampliação/remodelação do complexo municipal de piscinas de Leiria”, os quais passam a 

fazer parte integrante deste contrato como anexos I e II, respectivamente.-------------------------  

CLÁUSULA QUARTA 

(REVISÃO DO CONTRATO) 

------- A todo o tempo, por acordo das partes, poderão ser revistas as cláusulas do contrato 

de mandato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

CLÁUSULA QUINTA 

(VIGÊNCIA DO CONTRATO) 

------- O contrato reporta a sua vigência a 1 de Setembro de 2001, data da despesa relativa 

à elaboração dos projectos, e extinguir-se-á com o seu integral cumprimento. --------------------   

CLÁUSULA SEXTA 

(OMISSÕES E DÚVIDAS) 

------- Em caso de omissão ou desacordo relativamente à execução ou interpretação das 

cláusulas do presente contrato, recorrer-se-á à Lei geral. -----------------------------------------------  

------- A primeira e o segundo contraentes obrigam-se a cumprir o contrato, aceitando-o nos 

exactos termos das suas cláusulas. ---------------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA SÉTIMA 

(IMPOSTO DO SELO) 

------- O presente contrato está isento do imposto do selo por força do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugada com a alínea s) do n.º 3 do artigo 3.º, ambos do código do imposto 

do selo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assinado na cidade de Leiria, aos  ___ dias do mês de ________________ do ano 

de  2007, em dois exemplares, ambos com valor de original, ficando um posse de cada 

contraente. 

Leiria, ____ de ________________ de 2007. 

Pelo primeiro contraente ____________________________________ 

Pela segunda contraente ____________________________________» 

*** 

«(MINUTA DE) CONTRATO DE MANDATO RELATIVO À REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO DAS ACESSIBILIDADES  E ESTACIONAMENTOS INTEGRADAS NO 

PROJECTO “EURO - 2004” 

------- Considerando que a “LEIRISPORT – DESPORTO, LAZER E TURISMO, E.M.”, adiante 

designada apenas por “LEIRISPORT, E.M.”, é uma empresa municipal de capitais 

exclusivamente públicos municipais, dotada de personalidade jurídica, com autonomia 

administrativa, financeira e património próprio. -------------------------------------------------------------  

------- Considerando que a “LEIRISPORT, E.M.” tem por objecto social a gestão e exploração 

de equipamentos e infra-estruturas e a organização de actividades nas áreas do desporto, 

lazer e turismo, podendo, ainda, a título acessório desenvolver o estudo e promoção de 

projectos imobiliários, comerciais e outros que se mostrem necessários para a sua 

viabilidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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------- Considerando que, foram celebrados entre o Município de Leiria e esta sociedade três 

contratos - programa destinados à realização das obras de construção das acessibilidades e 

estacionamentos integradas no projecto “EURO - 2004”, datados de 5 de Novembro de 

2002, de 2 de Janeiro de 2004 e de 13 Dezembro de 2004. --------------------------------------------  

------- Considerando que os referidos contratos - programa tinham por objecto,  entre outros,  

a definição dos termos e condições de atribuição à “LEIRISPORT, E.M.” da responsabilidade 

na execução das obras de construção/requalificação das vias envolventes ao Estádio 

Municipal Magalhães Pessoa e respectivos parques de estacionamento; da ligação do IC 2 à 

zona desportiva; do espaço de estacionamento e arranjos exteriores na margem direita do 

Rio Lis; todas inseridas no “Projecto de Remodelação e Ampliação do Estádio Municipal 

Magalhães Pessoa”;  bem como a concessão à “LEIRISPORT, E.M.” do direito de exploração 

dos parques de estacionamento a construir junto do Estádio Municipal Magalhães Pessoa; e 

ainda a demolição do pavilhão municipal.--------------------------------------------------------------------  

------- Considerando que as obras referidas no número anterior correspondiam a diversas 

empreitadas, cujos projectos foram aprovados pela Câmara Municipal de Leiria, merecendo 

especial realce as seguintes:------------------------------------------------------------------------------------  

------- a) Acessibilidades e parques de estacionamento.-------------------------------------------------  

------- b) Ligação do IC 2 à zona desportiva. ----------------------------------------------------------------  

------- c) Espaços de estacionamentos e arranjos exteriores na margem direita do Rio Lis.----  

------- d) Demolição do pavilhão municipal.------------------------------------------------------------------  

------- Considerando que a cláusula quinta, alínea e) do contrato-programa, celebrado em 5 

de Novembro de 2002, integrava a promessa de transmissão do direito de superfície sobre 

os prédios a que corresponde o Parque de Estacionamento P3 e a promessa de transmissão 

do direito de usufruto sobre os Parques de Estacionamento P1, P2, P4B e P4D, de acordo 

com o disposto na cláusula terceira do mesmo, do Município de Leiria para a “LEIRISPORT, 

E.M.”,  direito que sustentaria juridicamente a referidas comparticipações. -------------------------  

-------  Considerando que estes direitos não foram ainda efectivados, tendo as partes 

concluído pela não celebração das competentes escrituras públicas, atendendo ao tempo 

entretanto decorrido que afastou a oportunidade e adequação do contratualmente firmado. --   

------- Considerando que importa regularizar, do ponto de vista jurídico, a situação criada, ou 

seja, do facto de a “LEIRISPORT, E.M.” não ter  efectuado as obras acima identificadas  na 

qualidade de titular do direito de superfície e de usufrutuário, mas sim na qualidade de 

entidade gestora, incumbida pelos órgãos do Município de Leiria de realizar tais obras, 

trabalhos e serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

------- Assim, entre o Município de Leiria, com sede na cidade de Leiria, Largo da República, 

NIPC 505181266, aqui representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro contraente, e a “LEIRISPORT – 

DESPORTO, LAZER E TURISMO, E.M.”, com sede no complexo desportivo do Estádio Municipal 

Dr. Magalhães Pessoa, na cidade de Leiria, matriculada na Primeira Conservatória do 

Registo Comercial de Leiria sob o número 2/010627, com capital social de €1.050.000,00, 

NIPC 505183692, aqui representada por José Manuel Seabra Benzinho da Silva e João 

Paulo Baixinho Empadinhas, com poderes para o acto, conferidos  pela deliberação tomada 

pelo Conselho de Administração da dita sociedade em ____ de _____ de 2007, como 
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segunda contraente, é celebrado o presente contrato de mandato, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(OBJECTO) 

------- Constitui objecto do presente contrato de mandato: ----------------------------------------------  

------- a) A definição dos termos e condições de atribuição à “LEIRISPORT, E.M.” da 

responsabilidade na execução das obras de construção/requalificação das vias envolventes 

ao Estádio Municipal Magalhães Pessoa e respectivos parques de estacionamento; da 

ligação do IC 2 à zona desportiva; do espaço de estacionamento e arranjos exteriores na 

margem direita do Rio Lis; todas inseridas no “Projecto de Remodelação e Ampliação do 

Estádio Municipal Magalhães Pessoa”;  bem como a concessão à “LEIRISPORT, E.M.” do 

direito de exploração dos parques de estacionamento a construir junto do Estádio Municipal 

Magalhães Pessoa; e ainda a demolição do pavilhão municipal, ao que acresce o 

preceituado nos três contratos - programa acima identificados . ---------------------------------------  

 b) A definição dos termos e condições de atribuição, pelo Município de Leiria à 

“LEIRISPORT, E.M.”, dos subsídios ao investimento para realização das obras, trabalhos e 

serviços previstos na alínea anterior, de acordo com os projectos aprovados pela Câmara 

Municipal de Leiria, devendo esta empresa actuar nos termos e condições que entender 

mais convenientes ao interesse do primeiro contraente e ao interesse público municipal, 

cumprindo o preceituado nas cláusulas seguintes, bem como o fixado nos “contratos - 

programa destinados à realização das obras de construção das acessibilidades e 

estacionamentos integradas no projecto “EURO - 2004”. -----------------------------------------------  

CLÁUSULA SEGUNDA 

(OBRIGAÇÕES DO PRIMEIRO CONTRAENTE) 

------- 1 - O primeiro contraente obriga-se a: ----------------------------------------------------------------  

------- a)  criar as condições necessárias à realização do objecto deste contrato, em especial 

a conceder os subsídios ao investimento necessários à realização do mesmo, sem prejuízo 

das transferências já efectuadas, no montante de €3.554.047,47, a que acresce o IVA à taxa 

legal de 5%, no valor de €177.702,37, perfazendo um total de €3.731.749,84. --------------------  

------- b) suportar os custos dos trabalhos a mais realizados na obra de demolição do 

pavilhão municipal, no montante de €121.310,89, a que acresce o IVA à taxa legal de 5%, no 

valor de €6.065,55, perfazendo um total de €127.376,44. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(OBRIGAÇÕES DA SEGUNDA CONTRAENTE) 

----------A segunda contraente obriga-se a: -----------------------------------------------------------------  

----------a) Praticar todos os actos e a desenvolver todos os mecanismos necessários à 

realização integral do objecto do presente contrato, submetendo-se a todos os princípios e 

normas jurídicas que a prossecução do interesse público municipal reclame. ---------------------  

----------b) Apresentar os documentos comprovativos das transferências a efectuar pela 

Câmara Municipal de Leiria. -------------------------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA QUARTA 

(DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE AMBOS OS CONTRAENTES) 
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------- Ambos os contraentes assumem, com as devidas adaptações, para o presente, os 

direitos e as obrigações dos “contratos - programa destinados à realização das obras de 

construção das acessibilidades e estacionamentos integradas no projecto “EURO - 2004””, 

datados de datados de 5 de Novembro de 2002, de 2 de Janeiro de 2004 e de 13 Dezembro 

de 2004, os quais passam a fazer parte integrante deste contrato como anexos I, II e III. ------  

CLÁUSULA QUARTA 

(REVISÃO DO CONTRATO) 

------- A todo o tempo, por acordo das partes, poderão ser revistas as cláusulas do contrato 

de mandato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

CLÁUSULA QUINTA 

(VIGÊNCIA DO CONTRATO) 

-------  O contrato reporta a sua vigência a 5 de Novembro de 2002, data da assinatura do 

contrato-programa, e extinguir-se-á com o seu integral cumprimento. -------------------------------  

CLÁUSULA SEXTA 

(OMISSÕES E DÚVIDAS) 

------- Em caso de omissão ou desacordo relativamente à execução ou interpretação das 

cláusulas do presente contrato, recorrer-se-á à Lei geral. -----------------------------------------------  

------- A primeira e o segundo contraentes obrigam-se a cumprir o contrato, aceitando-o nos 

exactos termos das suas cláusulas. ---------------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA SÉTIMA 

(IMPOSTO DO SELO) 

--------O presente contrato está isento do imposto do selo por força do disposto na alínea a) 

do artigo 6.º, conjugada com a alínea s) do n.º 3 do artigo 3.º, ambos do código do imposto 

do selo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Assinado na cidade de Leiria, aos  ___ dias do mês de ________________ do ano 

de  2007, em dois exemplares, ambos com valor de original, ficando um posse de cada 

contraente. 

Pelo primeiro contraente ____________________________________ 

Pela segunda contraente ____________________________________ 

A minuta deste contrato de mandato foi aprovada em reunião da Câmara Municipal 

de Leiria de ___ de ________ de 2007.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por maioria, com os votos de 

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

Caleira e Dra. Carla Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista, proceder às suas aprovações 

e conferir poderes à Senhora Presidente para as respectivas assinaturas. 

 

 

Ponto seis 
Processo de loteamento n.º 36/94 - Raul Santos Gameiro e outro, 
DLB N.º 0542/07 | De RAUL SANTOS GAMEIRO E OUTRO, residente na Rua Paulo VI, no 

lugar e freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação/despacho da Senhora 
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Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, relativamente a uma operação de loteamento situado na 

Rua Paulo VII – Leiria, que a seguir se transcreve:  

«Este processo tem como antecedentes principais os seguintes: 

1. deliberação de 23 de Maio de 1986 – Acta n.º 21 – “Proposta de cedência de parte dos 

terrenos de Raul dos Santos Gameiro, Pedro David e Património dos Pobres, a troco da 

aprovação do loteamento da parte restante dos mesmos terrenos”; 

2. deliberação de 20 de Junho de 1986 – Acta n.º 25 – “ que o DOU elabore com urgência 

o projecto de loteamento..., ficando o proprietário com a obrigação de ceder ao Município 

uma área de aproximadamente 3.000 m², destinada a equipamento social; 

3. deliberação de 3 de Fevereiro de 1989 – Acta n.º 6 – “ concordar com a proposta de 

loteamento (elaborada pelo DOU); solicitar ao GAT a elaboração dos projectos de infra-

estruturas; 

4. deliberação de 11 de Outubro de 1991 – Acta n.º 34 – “aprovar o projecto de 

arquitectura; 

5. deliberação de 15 de Março de 1995 – “aprovar o loteamento, bem como os projectos de 

urbanização e autorizar a emissão do alvará com os seguintes condicionalismos: 

= deverão ser apresentadas as seguintes garantias bancárias:  

12.620.000$00, a favor da CML (arruamentos, passeios, estacionamentos e arranjos 

exteriores); 

6 721.201$00, a favor da CML (abastecimento de água e redes de esgotos pluviais e 

domésticos); 

19.960.000$00, a favor da CENEL (infra-estruturas eléctricas); 

= ceder ao município as seguintes áreas de terreno: 

7.016 m2 – arruamentos, passeios, estacionamentos e zonas verdes; 

2.980 m2 – bairro social e parque infantil; 

6. requerimento de 17 de Julho de 1995 – Raul dos Santos Gameiro – solicita substituição 

de garantias bancárias no valor de 39.301.201$00, pela hipoteca dos lotes 4, 5, 6 e 7; 

7. deliberação de 16 de Agosto de 1995 – autoriza a hipoteca dos lotes, em substituição 

das garantias bancárias; 

8. falecimento de Pedro David, um dos proprietários dos terrenos; 

9. deliberação de 14 de Fevereiro de 1996 – Transmitir ao requerente que a emissão do 

alvará depende da prestação de caução..., que para a realização da hipoteca dos lotes, 

deverão ultrapassar o problema do terreno integrado no loteamento pertencente à viúva 

David e filhos menores, que carecem estar representados na escritura pelo tutor, que deverá 

estar munido de autorização do Juiz da Comarca, sem a qual não poderá ser efectuada a 

escritura, nem emitido o alvará. Poderão os interessados prestar por outro modo a caução; 

10. deliberação de 17 de Setembro de 1997 – decidido aguardar a apresentação de 

documento comprovativo da representação legal dos herdeiros menores; 

11. 23 de Setembro de 1997, enviada à CML a habilitação de herdeiros de 7 de Novembro 

de 1996; 

12. em 11 de Maio entregue cópia do despacho relativo à autorização judicial; 

13. em 9 de Novembro de 1999 é enviada à CML a certidão, datada de 6 de Outubro de 

1999, do despacho de autorização judicial; 
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14.  informação jurídica interna, de 14 de Janeiro de 2000 – considera superados os 

impedimentos que obstaculizavam a outorga da escritura de cedência dos terrenos; 

15. a partir desta data e após informação do Arq. Raposo Pires – o loteamento deverá ser 

sujeito a nova apreciação, atendendo a que a deliberação de 15/03/1995 caducou - 

elaboração de novo projecto de loteamento pelos serviços técnicos da Câmara Municipal e 

os projectos de infra-estruturas pela firma Aquavia; 

16.  em 1 de Abril de 2005 – Aquavia entrega e factura o projecto de infra-estruturas; 

17. existem novos projectos reformulados e com os pareceres favoráveis das entidades – o 

último é o da FAP em 26/06/2006. 

18. informação do Arq. Raposo Pires: 

= áreas de cedência – Zonas verdes e de utilização colectiva 

= PDM =  2.305,8 m2 

= Proposta do Lot. = 2.310 m2 

- Equipamento 

= PDM = 6.456 m2 

= Proposta do Lot. = 1.830 m2 (bairro social) 

= 57 m2 (acerto de estremas) 

Face a todos estes antecedentes e tendo em consideração que:  

- quer o projecto inicial, quer o posteriormente elaborado pela Aquavia, são da 

responsabilidade da Câmara, que os mandou elaborar, em função do que havia sido 

acordado e deliberado, em 23 de Maio de 1986; 

- tendo ainda em consideração que os terrenos ficaram desde logo cedidos e 

disponibilizados ao município que neles construiu o Bairro Social; 

- passados 9 anos sobre a disponibilização dos terrenos e embora já aprovado o loteamento, 

sem que já tivesse sido emitido o alvará, dá-se o falecimento de um dos proprietários dos 

terrenos e deixa filhos menores; 

- o que condiciona a emissão do alvará até 9 de Novembro de 1999; 

- os novos projectos mandados elaborar pela CML, só ficaram concluídos, com todos os 

pareceres, em 26/06/2006; 

- não se poderá responsabilizar, nem penalizar o requerente pelo lapso de tempo entretanto 

decorrido; 

Propõe-se que e respeitando aquilo que foi deliberado pela Câmara em 23 de Maio 

de 1996 e as legítimas expectativas criadas desde então aos proprietários dos terrenos». 

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

Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves constante do respectivo processo, deliberou 
por unanimidade que seja aprovado o presente loteamento e respectivas infra-estruturas, 

atendendo que deve ser respeitada a deliberação datada de 23 de Maio de 1996, e as 

legítimas expectativas criadas desde então aos proprietários dos terrenos, ficando a emissão 

do alvará condicionado ao seguinte:  

1.º apresentar as seguintes garantias bancárias (para garantia das infra-estruturas a realizar 

no interior do loteamento), nas quais deve constar a seguinte clausula «A garantia 

apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara 

Municipal/EDP»; 
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1.1 a favor da Câmara Municipal no valor de €206.537,10, destinados à execução da rede 

viária;  

1.2 a favor da Câmara Municipal no valor de €47.202,92, destinados à execução dos 

arranjos exteriores; 

1.3 a favor da Câmara Municipal no valor de €17.871,50 destinados à execução da rede de 

águas;  

1.4 a favor da Câmara Municipal no valor de rede €33.768,00 destinados à execução da 

rede de esgotos domésticos e pluviais; 

1.5 no valor de €11.575,00, relativamente à rede de gás; 

1.6 no valor de €15.445,20, relativamente à rede de telefones; 

1.7 a favor da EDP no valor de€95.681,24 destinados às infra-estruturas da rede eléctrica 

2.º efectuar o pagamento de €6.211,00 aos Serviços Municipalizados de Águas e 

Saneamento, para ligação da rede de água do loteamento à rede existente;  

3.º a rede de esgotos domésticos deve ser ligada ao colector existente, (tal como era 

previsto no projecto inicial, com parecer favorável dos SMAS), enquanto não for executado o 

novo colector, que não deverá ser da responsabilidade dos requerentes; 

4.º a solução para os esgotos pluviais seja a preconizada no projecto inicial (com parecer 

favorável dos SMAS); 

5.º não sejam devidos mais custos relativos a infra-estruturas, para além dos mencionados 

nas alíneas anteriores; 

6.º as áreas de cedência ao município, para além das destinadas a zonas verdes e de 

utilização colectiva (2310m2), sejam as que foram disponibilizadas a partir de 1996, para a 

construção do Bairro do Património. 

7.º Dar cumprimento às restantes condições estabelecidas nos pareceres emitidos pelas 

várias entidades e serviços da Câmara Municipal tendo igualmente o promotor, o prazo de 1 

ano para requerer a emissão do alvará. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
Fixação do montante da taxa a cobrar pelo registo de cidadãos da União Europeia 
DLB N.º 0543/07 | A Lei n.º 37/2006, de 9 de Agosto – que regula o exercício do direito de 

livre circulação e residência dos cidadãos da União Europeia e dos membros das suas 

famílias no território nacional e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 

2004/38/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril – veio cometer às 

câmaras municipais responsabilidades no âmbito do registo dos cidadãos da União 

Europeia, cuja estada em território nacional se prolongue por mais de 3 meses. 

Dispõe a lei que os cidadãos da União Europeia cuja estada no território nacional se 

prolongue por um período superior a três meses devem efectuar o registo que formaliza o 

seu direito de residência no prazo de 30 dias após decorridos três meses de entrada no 

território nacional, registo esse efectuado junto da câmara municipal da área de residência, 
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sendo emitido, no acto de registo, um certificado de registo, válido por cinco anos (artigo 14.º 

da Lei n.º 37/2006).  

De acordo ainda com o artigo 29.º do citado diploma, pela emissão do certificado de 

registo é devida uma taxa que a Portaria n.º 1637/2006, de 17 de Outubro, no seu artigo 3.º, 

fixou em €7,00 (primeira emissão) e em €7,50 (nova emissão em caso de extravio, roubo ou 

deterioração). 

Mais resulta da lei em vigor que o produto da taxa devida pela emissão do certificado 

de registo será repartido entre os municípios e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), 

na proporção de 50% para cada uma das entidades, devendo o montante a cobrar pela 

componente municipal do serviço prestado ser fixado pelo órgão municipal competente, não 

podendo exceder o valor correspondente a 50% do valor supra referido. Para cobertura de 

despesas administrativas municipais será deduzido o valor de 2,5% ao montante que 

reverterá para o SEF. Mais refere a lei que os encargos e as taxas pela emissão do 

documento referido não podem ser superiores àqueles que são exigidos aos cidadãos 

nacionais em matéria de emissão do bilhete de identidade (que são de €8,50 para o caso de 

uma renovação normal deste documento de identificação). 

Espera-se que o início da prestação deste novo serviço – no âmbito do Sector de 

Apoio ao Cidadão – possa ocorrer durante a 2.ª quinzena do próximo mês de Maio, assim 

estejam reunidas as condições mínimas indispensáveis, uma das quais consiste 

precisamente na fixação do montante das taxas em apreço. 

Assim, em execução das disposições conjugadas do n.º 2 do artigo 29.º da Lei n.º 

37/2006, de 9 de Agosto, e do n.º 2 do artigo 14.º da Portaria n.º 1637/2006, de 17 de 

Outubro, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 64.º, n.º 6, alínea a) e 53.º, n.º 

2, alínea e) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, propõe-se que sejam estabelecidas as 

seguintes taxas e fixados os respectivos quantitativos: 

⎯ emissão de certificado de registo de cidadão da União Europeia: €3,50; 

⎯ emissão de certificado de registo de cidadão da União Europeia em caso de extravio, 

roubo ou deterioração: €3,75. 

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

com a proposta e remetê-la à Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos do 

disposto nos artigos 64.º, n.º 6, alínea a) e 53.º, n.º 2, alínea e) da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto oito 
VI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
DLB N.º 0544/07 | Presente a VI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

para o presente ano de 2007 que se consubstancia na 6.ª Alteração ao Orçamento da 

Despesa e 6.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. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por maioria, com os votos de 

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

Caleira e Dra. Carla Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar a VI Modificação às 

Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2007, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €370.000,00 cada, e a VI alteração ao Orçamento da 

Despesa para o presente ano de 2007, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no 

montante de €370.000,00 cada, tal como proposto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. 
 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 vinte e duas horas e quinze minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa, 

mandei escrever e subscrevo. 

 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 
A Chefe da Divisão Administrativa_____________________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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