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Acta n.º 29/2006 
 

 

Aos catorze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e seis, 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, Eng.ª Isabel Maria de 

Sousa Gonçalves dos Santos, Dr. António Manuel de Faria Ferreira, Dr.ª Neusa Fernandina 

Sobrinho de Magalhães, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins, Dr. Raul Miguel Castro 

e a Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira. 

 Esteve presente por parte do Departamento de Administrativo e Financeiro o 

Senhor Dr. Sérgio Carvalho, Director de Departamento. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

 

Às quinze horas a Senhora Presidente deu início à reunião, com a seguinte Ordem 

de Trabalhos:  

1. Proposta de Orçamento para 2007 e Grandes Opções do Plano do Município de Leiria 

para 2007/2010 

2. Proposta de Orçamento para 2007 e Grandes Opções do Plano dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria para 2007/2010 

3. Ajustamento das tarifas de venda de água e da tarifa de disponibilidade de água 

4. Actualização da taxa de tratamento de esgotos. SMAS 

5. Aquisição de parcela de terreno junto ao Moinho dos Caniços, para o espaço do Museu 

do Moinho do Papel 

6. Toponímia da freguesia de Leiria 

7. Alteração do regime de estacionamento dos táxis das freguesias de Azoia, Barreira e 

Barosa, com inclusão no conjunto de freguesias onde se pratica o regime de 

estacionamento condicionado e vigoram as tarifas urbanas 

8. Revisão de zonamentos do concelho de Leiria 

9. Tabela de preços a praticar em 2007 no Complexo Municipal das Piscinas de Leiria, na 

Piscina Municipal da Maceira e na Piscina Municipal da Caranguejeira 
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10. Mercado grossista do Falcão 

11. Apoio à Freguesia das Cortes para obras de ampliação do Cemitério de Cortes 

12. Cedência de duas lojas no Mercado Sant'Ana para IPSS 

13. Actualização da tarifa dos Resíduos Sólidos Urbanos 

14. Transferência de verbas para o Clube de Pesca Desportiva da Praia do Pedrógão. 

Vigilância Balnear 

15. GestinLeiria. Suprimentos 

16. Proposta de operacionalização da Plataforma Logística e Estatutos 

17. Campanha de Solidariedade «Fazer o bem olhando a quem» do Semanário «Região de 

Leiria» 

 

 Ordem do dia  

 
Ponto um 
Proposta de Orçamento para 2007 e Grandes Opções do Plano do Município de Leiria 
para 2007/2010 
DLB N.º 1665/06 | Presente a proposta de documentos para 2007, que incluem o 

Orçamento Municipal o Plano de Actividades e o Plano Plurianual de Investimentos para 

2007-2010. 

 A proposta de Orçamento apresenta €107.778.501,00 de Receita e Despesa totais. 

A Receita Corrente é de €67.736.960,00, a Receita de Capital é de €39.961.541,00 e Outras 

Receitas é de €80.000,00. A Despesa Corrente é de €67.274.447,00 e a Despesa de Capital 

é de €40.504.054,00. 

 A proposta de Opções do Plano 2007-2010 apresenta para 2007 uma Despesa total 

prevista de €105.835.759,65, uma Despesa definida prevista de €75.709.371,00 e uma 

Despesa não definida prevista de €704.762,00, sendo que o Plano PlurianuaI de 

Investimentos 2007-2010 apresenta para 2007 uma previsão de Despesa total de 

€69.262.022,03, de Despesa definida de €40.254.054,00 e de Despesa não definida de 

€704.762,00 e o Plano de Actividades para 2007 apresenta uma previsão de €36.573.737,62 

para a Despesa total e de €35.455.317,00 para a Despesa definida. 

 Na elaboração da proposta orçamental foram tidos em conta os princípios 

orçamentais consagrados no POCAL (ponto 3.1), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 

22 de Fevereiro, e as regras previsionais também do POCAL (ponto 3.3), com a redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril. 

 Na previsão das receitas relativas aos impostos directos teve-se em conta o 

seguinte: 

• No que respeita ao imposto municipal sobre imóveis (IMI), a previsão de 

arrecadação da receita foi elaborada de acordo com o disposto na alínea a) do ponto 3.3.1 

do POCAL, a evolução histórica das receitas da Contribuição Autárquica e do IMI e a 

evolução da denominada cláusula de salvaguarda para o aumento da colecta resultante da 

actualização dos valores patrimoniais tributários consagrada no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 
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287/2003, de 12 de Novembro, que limitou o crescimento do imposto a €60,00/prédio em 

2004, a €75,00/prédio em 2005, a €90,00/prédio em 2006 e a €105,00/prédio em 2007, 

valores esses cumulativos; 

• Quanto à Contribuição Autárquica e ao IM da Sisa, levou-se em linha de conta que 

se trata de impostos abolidos e que, portanto, a receita a arrecadar está em diminuição 

progressiva e tende para zero. 

• Relativamente aos demais impostos directos, a previsão teve em linha de conta o 

disposto na alínea a) do ponto 3.3.1 do POCAL e ainda, por prudência, foi considerada a 

desaceleração da actividade económica em 2006, designadamente quanto à Derrama e ao 

IMT.  

• A proposta orçamental para 2007 é inferior em €18.877.144,00 (-14,9%) à 

proposta orçamental para 2006. 

Foi dado cumprimento ao disposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 24/98, de 26 

de Maio (Estatuto do Direito de Oposição), tendo-se para o efeito remetido a proposta de 

documentos previsionais ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda e ao Partido 

Comunista Português, a coberto dos ofícios n.ºs 23294,23297 e 23299, datados de 11 de 

Dezembro de 2006,  que não fizeram chegar qualquer proposta. 

A Senhora Presidente iniciou este ponto com uma apresentação geral das Opções 

do Plano para 2007-2010 e do Orçamento Municipal para 2007, destacando os valores pelas 

grandes funções. Sublinhou o facto de o agregado Funções sociais ser o mais dotado com 

€47.368.453.80 (62,6% do total) e, consideradas as funções individualmente, de a 

Educação, com 15,13% do total, ser a que detém maior dotação (€11.452.698,80). Realçou 

ainda o peso do Desporto, dos Transportes e Comunicações e da Protecção do Meio 

Ambiente e Conservação da Natureza.  

No que dizia respeito às Opções do Plano, importava também realçar as verbas para 

as freguesias, com quem se mantém a mesma filosofia de trabalho, apesar de ter sido 

decidido não se fazer nenhum novo protocolo de delegação de competências específico. 

Mesmo assim, o valor destas transferências totaliza mais de 5.473 mil euros. As verbas a 

transferir por duodécimos dividem-se em fundos correntes (1.071 mil euros), em fundos de 

capital (920 mil euros), em delegação de competências em curso de 2006 (710 mil euros) e 

outras delegações de competências ou apoios (2.593 mil euros). 

Mais disse que era de salientar que as dotações relativas ao protocolo da educação tinham 

sido aumentadas e as dotações no caso das transferências mensais estavam iguais. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro disse que parecia haver protocolos que 

apareciam no orçamento e no plano, o que poderia significar que apesar de as obras já 

estarem concluídas não estavam pagos às Juntas de Freguesia os respectivos encargos. 

Por outro lado, tinha informações de situações de compromisso onde a Câmara iria suportar 

os custos de obras que não constavam nem no Plano nem no Orçamento. 

A Senhora Presidente explicou que o Plano Plurianual de Investimentos contempla 

todos e apenas os protocolos já celebrados e que ainda não estão total ou parcialmente 

pagos. O que tinha percebido que o Senhor Vereador Dr. Raul Castro estava a tentar dizer 

era que algumas freguesias teriam feito obras a contar com hipotéticos protocolos que no 

futuro se viessem a celebrar para lhes dar cobertura. Para além de desafiar a comprovar tais 
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eventuais promessas, a Sra. Presidente afirmou que as Opções do Plano só davam 

cobertura às verbas que estavam comprometidas com base em protocolos. Se houve 

freguesias que resolveram fazer obras por sua conta e risco a pensar que iriam ter 

protocolos, naturalmente que a Câmara não tinha nenhuma responsabilidade. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro continuou, dizendo que estas situações 

levantavam problemas de vínculo legal, nomeadamente o facto de as obras já estarem 

executadas, e a Câmara vir depois a celebrar protocolos à posteriori para essas obras. Se 

ninguém quiser assumir estas despesas, irão surgir problemas de natureza legal. 

A Senhora Presidente reiterou que isso, a ter acontecido, seria da responsabilidade 

das juntas de freguesia que o teriam feito. 

Os Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira 

e Dra. Lucinda Caleira, eleitos pelo Partido Socialista, apresentaram uma declaração de voto 

que se transcreve: 

« Mais uma vez em presença do Plano e Orçamento, neste caso para 2007, nada se 

altera em relação à prática habitual da maioria que governa a Autarquia. 

Trata-se de documentos que bem podem chamar-se de « MENTIRAS PARA 2007»: 

a) Mentira pelo irrealismo dos números, quando esta Autarquia tem receitas reais 

da ordem dos 60 milhões de euros e continuam a teimar em empolar o montante dos 

proveitos para justificar uma despesa cada vez mais descontrolada; 

b) Inventar pretensas receitas da ordem dos 107 milhões de euros, é enganar mais 

uma vez os munícipes; 

c) Fazer constar obras do Plano, sem valores indicativos ou com valores 

insignificantes, é continuar a enganar os munícipes; 

d) Afirmar publicamente que em 2007, não haverá obras devido à nova Lei de 

Finanças Locais é justificar, enganosamente, já que os montantes a transferir da 

Administração Central são superiores aos dos anos transactos; 

e) Apostar em obras faraónicas, com custos elevados e de duvidosa prioridade, é 

má gestão; 

f) Não definir investimentos de retorno, criando novas zonas industriais 

disseminadas pelo concelho, além de não contribuir para um correcto ordenamento 

urbanístico e impedindo a criação de mais-valias que favoreçam as receitas da Autarquia é 

má gestão; 

g) Continuando a Autarquia a efectuar investimentos informáticos de montante 

razoável e na era das novas tecnologias, justifica-se que se gastem 2000 euros /dia (400 

contos) em comunicações? 

h) E que dizer do serviço de dívida, principalmente resultante do descalabro que foi 

a reconstrução do Estádio, que leva a que em 2007, se paguem cerca de €8 698/dia (cerca 

de 1.740 contos) só de juros!? 

i) E se adicionarmos os encargos de juros a serem suportados pelos SMAS e pela 

Leirisport, numa óptica de consolidação, atinge-se o valor de €11 275/dia (2.255 contos) 

Afinal que podem os Leirienses esperar desta desastrosa gestão da sua Autarquia? 

Nos termos em que nos são apresentados o Orçamento e o Plano de 2007, estes 

documentos só podem ter o voto CONTRA dos Vereadores do Partido Socialista.» 
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Analisadas as propostas de documentos previsionais, a Câmara deliberou por 
maioria, com os votos contra dos vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Dr. Raul Castro, 

Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, aprovar a proposta do 

Orçamento Municipal para 2007, que apresenta uma previsão de €107.778.501,00 na receita 

e na despesa, sendo de receita corrente €67.736.960,00, de receita de capital 

€39.961.541,00 e de outras receitas €80.000,00, de despesa corrente €67.274.447,00 e de 

despesa de capital €40.504.054,00, e a proposta das Opções do Plano 2007-2010, que 

apresentam para 2007 uma despesa total prevista de €103.085.759,65, uma despesa 

definida prevista de €75.709.371,00 e uma despesa não definida prevista de €704.762,00, 

sendo que o Plano PlurianuaI de Investimentos 2007-2010 apresenta para 2007 uma 

previsão de despesa total de €66.512.022,03, de despesa definida de €40.254.054,00 e de 

despesa não definida de €704.762,00 e o Plano de Actividades apresenta uma previsão de 

€35.573.737,62 para a despesa total e de €35.455.317,00 para a despesa definida, e 

submetê-las à aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com a alínea c) do n.º 2 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dois 
Proposta de Orçamento para 2007 e Grandes Opções do Plano dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria para 2007/2010 
DLB N.º 1666/06 | O Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 

Leiria apresenta €23.610.000,00 na Receita e na Despesa. 

O Orçamento prevê uma poupança corrente de €1.655.393,00, correspondentes a 

11,6% da receita corrente. 

Na elaboração do Orçamento respeitaram-se as «Regras previsionais» constantes 

no ponto 3.3 do POCAL, alteradas pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril. 

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 2007-2010 apresenta uma despesa total 

prevista no montante de €99.100.576,00 e uma despesa total e definida para 2007 no 

montante de €10.990.000,00.  

Foi dado cumprimento ao disposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 24/98, de 26 de 

Maio (Estatuto do Direito de Oposição), tendo-se, para o efeito, remetido a proposta de 

documentos previsionais ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda e ao Partido 

Comunista Português que não fizeram chegar qualquer proposta. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro disse que a proposta para 2007 tinha um total 

de investimentos de 10 950 mil euros, e dotações de 20 milhões para 2008, que 

correspondia ao dobro e de 22 milhões para 2009. Questionou se isto não iria implicar uma 

maior transferência de verbas da Câmara para os SMAS em detrimento de investimentos 

municipais. 
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A Senhora Presidente respondeu que isto iria implicar candidaturas aprovadas que 

irão ser prioritárias no próximo QREN. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro alertou ainda para a falácia dos números, pois 

se analisarmos os orçamentos de anos anteriores, nomeadamente 2006, verificamos que a 

proposta para 2007 era de cerca de 15 milhões de euros, quando agora aparece somente o 

valor de 10 950 mil euros. 

Parece haver algum descontrolo nos investimentos, significando falta de 

planeamento, face às alterações apresentadas. 

Posto isto, não poderão dar cobertura a este Plano e Orçamento dos SMAS, pelo 

que os eleitos do Partido Socialista votam contra as propostas apresentadas.  

Analisadas as propostas, a Câmara deliberou por maioria, com os votos contra 

dos Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos 

Martins, Dra. Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, aprovar a proposta do Orçamento 

Serviços Municipalizados de Leiria para 2007, que apresenta na receita e na despesa 

€23.610.000,00, sendo de receita corrente €14.265.393,00, de receita de capital 

€9.344.607,00, de despesa corrente €12.610.000,00 e de despesa de capital 

€11.000.000,00, e a proposta do PPI para 2007-2010, que apresenta uma despesa total 

prevista no montante de €99.100.576,00 e de despesa total e definida para 2007 no 

montante de €10.990.000,00, e submetê-las à aprovação da Assembleia Municipal, de 

acordo com o disposto na alínea c) do n.º 2 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 presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto três 
Ajustamento das tarifas de venda de água e da tarifa de disponibilidade de água 
DLB N.º 1667/06 | Presente o ofício dos SMAS (ENT 30167/06), dando conhecimento do 

ajustamento das «Tarifas de Venda de Água e da Tarifa de Disponibilidade de Água» 

aprovadas pelo Conselho de Administração em 6 de Novembro de 2006, a fim de serem 

apreciadas e aprovadas pela Câmara, nos termos do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

 A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea j) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sequência da proposta do Conselho de 

Administração dos SMAS, com a qual concorda, deliberou por maioria, com os votos de 

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

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

1. aprovar o seguinte tarifário de venda de água e tarifa de disponibilidade de ligação de 

água:  

a) consumos comerciais e industriais, incluindo o de empresas públicas:  

a1) – 1º escalão – de 0 a 100 m3 -------------------------------------€0,88  cada metro cúbico; 

a2) – 2º escalão – de 101 a 1000 m3 -------------------------------- €1,19 cada metro cúbico; 

a3) – 3º escalão – superior a 1000 m3 ------------------------------€1,99 cada metro cúbico; 
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b) consumos públicos: 

b1) – Autárquico --------------------------------------------------------€0,48 cada metro cúbico; 

b2) – Estado e outras pessoas de direito público -------------€1,02 cada metro cúbico; 

c) consumos avulso e ligações provisórias --------------------------------€1,95 cada metro cúbico; 

d) consumos de instituições privadas de beneficência e de famílias comprovadamente 

necessitadas ---------------------------------------------------------------------- €0,25 cada metro cúbico; 

e) tarifa Familiar (titular do contrato e três ou mais descendentes) --€0,76 cada metro cúbico; 

f) consumos domésticos, que se considerem todos aqueles não incluídos em qualquer das 

alíneas anteriores: 

e1) – 1º escalão – 0 a 5 m3 ---------------------------------------------------- €0,48 cada metro cúbico; 

e2) – 2º escalão – de 6 a 10 m3 ------------------------------------------------0,76 cada metro cúbico; 

e3) – 3º escalão – de 11 a 20 m3 ---------------------------------------------€1,15 cada metro cúbico; 

e4) – 4º escalão – superior a 20 m3 ------------------------------------------€1,95 cada metro cúbico; 

• único – Quando as leituras dos contadores forem efectuadas com intervalos de 

tempo superiores a um mês, os valores constantes das alíneas a1), a2), e1), e2) e e3), 

serão corrigidos com um factor igual ao número de meses que decorrer entre leituras 

consecutivas. 

2. fixar os seguintes valores para a tarifa de disponibilidade de ligação de água: 

Para 3 m3 ------------------------------------------------------------  €2,62  

Para 5 m3 ------------------------------------------------------------  €4,37  

Para 7 m3 ------------------------------------------------------------  €6,12  

Para 10 m3 -----------------------------------------------------------  €8,74  

Para 20 m3 ---------------------------------------------------------  €17,49  

Para 30 m3 ---------------------------------------------------------  €26,23  

Para 60 m3 ---------------------------------------------------------  €82,46 

Para maiores calibres o valor da tarifa será fixada pela entidade responsável pelo 

fornecimento de água, caso acaso, sempre em função do preço médio de venda de cada m3 

de água. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto quatro 
Actualização da taxa de tratamento de esgotos. SMAS 
DLB N.º 1668/06 | Presente o ofício dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

de Leiria que a seguir se transcreve: 

«Na sequência da deliberação tomada pelo Conselho de Administração destes 

Serviços Municipalizados em sua reunião de 5 de Dezembro do corrente ano, seguidamente 

se transcreve o teor da mesma: 

«Presente uma proposta de ajustamento da Taxa de Tratamento de Esgotos, 

prestada pelo Director-Delegado, a qual vem no seguimento da deliberação tomada pelo 

Conselho de Administração, em reunião de 6 de Abril de 2004, em que a Taxa de 
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Tratamento de Esgotos, no período de 2003-2007 iria adoptar um crescimento anual de 25% 

e a partir de 2007, passaria a crescer à taxa de inflação.  

O Conselho de Administração, no sentido de dar continuidade à deliberação já 

tomada, deliberou por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo director delegado 

e propor à Câmara Municipal de Leiria, que a TAXA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS a 

liquidar conjuntamente com o recibo do consumo de água, aos beneficiários directos do 

sistema de esgotos, seja fixada para o ano de 2007 nos seguintes valores: 

a) €0,3350, por metro cúbico de água facturada para os consumidores de águas domésticas, 

incluindo-se nestes os estabelecimentos privados de beneficência; 

b) €0,6700, por cada metro cúbico de água facturado para todos os restantes consumidores 

de água Comerciais, Industriais, Empresas Públicas, Município, Juntas de Freguesia, estado 

e outras pessoas colectivas de direito público; 

Mais foi deliberado por unanimidade, que o assunto seja submetido à aprovação da 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 53 

da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas, pela Lei 5-A/2002 de 11 

de Janeiro. 

Com os melhores cumprimentos 

O Director-Delegado 

Mário Rui Ferreira Monteiro» 

A Câmara tomou conhecimento e, concordando com a proposta apresentada, 

deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul 

Castro,  Dra. Lucinda Caleira, Eng.º Carlos Martins e Dr. António Ferreira, eleitos pelo 

Partido Socialista, que a mesma seja submetida a aprovação da Assembleia Municipal, para 

efeitos do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto cinco 
Aquisição de parcela de terreno junto ao Moinho dos Caniços, para o espaço do 
Museu do Moinho do Papel 
DLB N.º 1669/06 | Retirado 

 
 

Ponto seis 
Toponímia da freguesia de Leiria 
DLB N.º 1670/06 | A Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal que 

seja atribuído o topónimo Rua Carlos dos Santos Pimenta, conforme descrição abaixo: 

Urbanização Vale da Cabrita 
RUA CARLOS DOS SANTOS PIMENTA - com início na Rua Cidade de Rheine e com fim na 

Travessa Cidade de Rheine. 

CMLeiria/ Acta n.º 29, de 2006.12.14 
 
 



1729 (9) 
 

Historial: Carlos dos Santos Pimenta nasceu a 26 de Agosto de 1916 no concelho de 

Alcobaça. Exerceu a actividade de solicitador e foi presidente da Região de Turismo Rota do 

Sol, entre 1984 e 1993. Distinguiu-se pela grande participação cívica e de defesa da 

liberdade e da democracia. Colaborou com a Santa Casa da Misericórdia e o Hospital de 

Leiria. Apaixonado pelo futebol, foi fundador e dirigente da União Desportiva de Leiria. Foi o 

primeiro Presidente da Câmara Municipal de Leiria eleito após o 25 de Abril de 1974, tendo 

exercido funções no período de 03.01.77 até 31.12.82.  

Pela sua competência e dedicação em tão nobre cargo, esta Autarquia decidiu 

homenagear este ilustre autarca nas comemorações dos «30 anos do Poder Local 

Democrático» que decorrem entre os dias 12 e 16 de Dezembro do corrente ano. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima indicados na freguesia de 

Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

Ponto sete 
Alteração do regime de estacionamento dos táxis das freguesias de Azoia, Barreira e 
Barosa, com inclusão no conjunto de freguesias onde se pratica o regime de 
estacionamento condicionado e vigoram as tarifas urbanas 
DLB N.º 1671/06 | Pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho foram presentes as 

propostas que abaixo se transcrevem: 

«1.- Introdução 
No dia 30 de Dezembro de 2002 a Assembleia Municipal de Leiria aprovou o 

Regulamento do Transporte em Táxis. 

A fixação do contingente de táxis no Concelho de Leiria foi aprovada pela 

deliberação de Câmara n.º 1250/05, de 1 de Agosto, em conjugação com o disposto no 

Despacho n.º 22786/04 do Director Geral dos Transportes Terrestres, publicado no Diário da 

República, II Série, n.º 262, de 8 de Novembro. 

Na referida deliberação foi determinado o contigente com regime de estacionamento 

condicionado, na área abrangida pelo conjunto das freguesias de Leiria, Marrazes, Parceiros 

e Pousos, com estacionamento em locais demarcados pela Câmara Municipal de Leiria, até 

ao limite do número de táxis fixado no contingente (46), na qual se aplicariam as tarifas 

urbanas (tarifas 1 e 2). 

A Federação Portuguesa do Táxi (FPT) sempre se mostrou desfavorável à não 

inclusão das freguesias de Azoia, Barreira e Barosa na constituição do conjunto de 

freguesias anteriores, tendo manifestado a sua discordância variadas vezes, por meio de 

reuniões com membros do executivo e por meio de ofícios. 

No entanto, foi opinião da Câmara Municipal que, sendo o despacho do Director 

Geral datado de Novembro de 2004 e não devendo a fixação do contigente ser alterada 

antes de decorridos dois anos sobre a sua publicação, o facto deste contemplar o conjunto 
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das freguesias de Leiria, Marrazes, Parceiros e Pousos, impossibilitava a inclusão das 

freguesias propostas pela FPT. 

A FPT, através do ofício com o registo ENT. 2005/29665, de 2 de Novembro, 

apresenta um parecer da Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais (DGTTF) 

favorável à inclusão das três freguesias no conjunto de freguesias onde se pratica o regime 

de estacionamento condicionado e onde vigoram as tarifas urbanas, dado que considera que 

a adopção desse regime não constitui um reajustamento do contingente fixado, mas apenas 

uma transferência dos taxis dessas freguesias para a área urbana onde se pratica outro 

regime de estacionamento e tipo de tarifas. Desta forma o Director-Geral considera a 

possibilidade de alteração do seu Despacho, sem necessidade de aguardar o decurso dos 

dois anos após a data do despacho. 

Após análise do processo e da realização de reunião com representantes da FPT, a 

Câmara Municipal, com base nestes novos dados, resolveu consultar novamente as 

entidades representativas do sector (ANTRAL, FPT, SITRA) , bem como as Juntas de 

Freguesia de Azoia, Barreira e Barosa. 

Dos pareceres recolhidos, apenas a ANTRAL apresenta parecer negativo, por 

considerar haver uma quebra do interesse das populações das freguesias em questão, 

considerando que estes táxis passariam a estacionar preferencialmente em Leiria e por 

considerar que a oferta actual já é superior à procura pelos passageiros. 

2.- Proposta 
Após a análise exaustiva de todo o processo, e tendo em conta que os estudos de 

mobilidade realizados para a Área Urbana de Leiria não considerarem a necessidade de 

alterar o regime estabelecido para os táxis pela deliberação de Câmara n.º 1250/05, de 1 de 

Agosto no que se refere ao número de veículos em regime de estacionamento condicionado 

e que é do interesse das populações que o local de estacionamento seja fixo, proponho o 

indeferimento do solicitado pela FPT, que consistia na alteração do regime de 

estacionamento dos taxis das freguesias de Azóia, Barosa e Barreira, com inclusão no 

conjunto de freguesias onde se pratica o regime de estacionamento condicionado e vigoram 

as tarifas urbanas. 

Desta forma, no que se refere ao contigente e regime de estacionamento, mantém-

se o disposto na deliberação de Câmara n.º 1250/05 e no Despacho n.º 22786/04 do 

Director Geral dos Transportes Terrestres, nomeadamente: 

• Freguesia de Azoia: contingente de dois táxis, com estacionamento nos locais de 

Azoia e Alcogulhe, respectivamente; 

• Freguesia de Barosa: contingente de um táxi com estacionamento no local de Ponte 

das Mestras; 

• Freguesia de Barreira: contingente de dois táxis, com estacionamento nos locais de 

Sobral e Telheiro, respectivamente. 

No entanto, considerando que a proximidade das freguesias em questão ao centro 

da cidade e a necessidade do tratamento igual dos utentes face às distâncias percorridas 

entre a sede do concelho e o seu destino explica a pertinência de adopção das tarifas 

urbanas em freguesias adjacentes à freguesia de Leiria, incluindo-se no grupo das 
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freguesias anteriores a freguesia de Cortes. No entanto, tal como nos casos anteriores, 

mantém-se o contigente de dois táxis, com estacionamento em Cortes. 

Sugere-se que a Câmara Municipal de Leiria proponha ao Director-Geral dos 

Transportes Terrestres e Fluviais a alteração do seu despacho n.º 22786/2004, de 25 de 

Outubro, passando o seu n.º 2 a ter a seguinte redacção: «As tarifas urbanas (tarifas 1 e 2) 

aplicar-se-ão na área das freguesias de Azoia, Barosa, Barreira, Cortes, Leiria, Marrazes, 

Parceiros e Pousos, havendo mudança para a tarifa ao quilómetro quando os táxis que lhe 

estão afectos efectuarem serviço para fora dela.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, em cumprimento do disposto no artigo 16.º 

do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 

156/99, de 14 de Setembro, Lei n.º 106/01, de 31 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 41/2003, de 

11 de Março, deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores 

Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dr. António Ferreira e Dra. Lucinda Caleira, eleitos 

pelo Partido Socialista, indeferir a solicitação da Federação Portuguesa do Táxi para 

alteração do regime de estacionamento dos táxis nas freguesias de Azoia, Barosa e 

Barreira, alterando, no entanto, as tarifas a aplicar neste conjunto de freguesias e na 

freguesia de Cortes para tarifas urbanas. Deve ser dado conhecimento da decisão da 

Câmara Municipal aos requerentes, às entidades consultadas durante o processo e deve ser 

solicitado ao Director-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais a alteração do seu 

despacho n.º 22786/2004, de 25 de Outubro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

  
 
 
Ponto oito 
Revisão de zonamentos do concelho de Leiria 
DLB N.º 1672/06 | Retirado 

 
 

Ponto nove 
Tabela de preços a praticar em 2007 no Complexo Municipal das Piscinas de Leiria, na 
Piscina Municipal da Maceira e na Piscina Municipal da Caranguejeira 
DLB N.º 1673/06 | Retirado 

 
 

Ponto dez 
Mercado grossista do Falcão 
DLB N.º 1674/06 | Foi presente pela Vereadora do Desenvolvimento Económico, Senhora 

Dr.ª Neusa Magalhães, a seguinte proposta: 

«O Mercado de Venda por Grosso do Falcão tem sido, desde a sua instalação, um 

sólido instrumento de dinamização do comércio tradicional não só na Região Centro, mas 

também no país. Com uma localização privilegiada, servido por uma envolvente de grande 

capacidade económica onde o poder de compra se tem mostrado significativo, cedo atraiu o 
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interesse de vendedores que, oriundos dos mais diversos pontos do país, aqui procuraram a 

realização dos seus negócios. 
Fidelizando vendedores e compradores, o Mercado do Falcão cresceu e a procura 

de lugares veio a tornar-se altamente concorrencial, chegando os interessados a propor 

várias centenas de milhares de escudos para obterem, em concurso, a atribuição de 

qualquer um que viesse a vagar. O Município tinha nele, para além da boa imagem de 

referência económica, uma excelente fonte de receita. O sucesso deste mercado atraiu as 

atenções de concelhos próximos que criaram mercados do mesmo género, dotando-os de 

infra estruturas adequadas, como a cobertura, tornando-os mais apelativos, pela 

comodidade e conforto de acolhimento. 

A fidelização conseguida ao longo do tempo permitiu que o Mercado do Falcão fosse 

resistindo à concorrência. No entanto, nos últimos tempos, começaram a surgir desistências 

de vendedores. Se o Falcão havia resistido aos novos concorrentes, encontra agora 

dificuldades em vencer, conjuntamente, a concorrência, a crise económica com os 

significativos agravamentos de custos, nomeadamente dos combustíveis, alguma redução 

da procura e, principalmente, a falta de dinamismo interno. A morosidade burocrática na 

atribuição dos lugares que vagaram, embora houvesse pretendentes a eles, tem criado 

lacunas na reposição da oferta e desvalorizado o Mercado no seu todo. É bem diferente o 

valor económico que tem um mercado repleto quando comparado com o que lhe é atribuído 

cheio de espaços vazios. 

Existem, neste momento, 83 lugares vagos no Mercado do Falcão. Destes, 61 já 

foram a concurso  e ficaram vagos, estando abrangidos pelo disposto no n.º 2 do artigo 15 

do Regulamento, na redacção aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria em 30 de 

Setembro de 2004.  

Para além das medidas em curso com vista à sua cobertura, importa tentar 

recuperar já o número de vendedores perdidos, aproveitando a oportunidade que resulta da 

proximidade do período de festas do Natal. 

Assim, propõe-se que, se proceda à reorganização interna promovendo às trocas 

solicitadas pelos vendedores actuais,  em cumprimento do disposto no artigo 39.º do 

Regulamento do Mercado Falcão e de acordo com critérios a fixar no aviso a publicar para o 

efeito.   

Mais se propõe que, enquanto se mantiverem as condições actuais de 

funcionamento do Mercado, nomeadamente a ausência de cobertura, se proceda do 

seguinte modo:  

• a atribuição do lugar seja franca, não sujeitando o vendedor a qualquer outro 

pagamento para além da respectiva taxa mensal de ocupação. 

• que os compradores sejam isentos do pagamento da taxa de renovação anual 

do cartão.» 

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

a  alínea a) do n.º 6 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, e em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 259/95, de 30 

de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 101/98, de 21 de Abril, 

deliberou por  unanimidade concordar com a proposta acima transcrita, mandar publicar 
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aviso com vista à reorganização interna do Mercado de Venda por Grosso do Falcão e 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 

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

a alteração temporária do Regulamento Municipal do mesmo Mercado,  nomeadamente dos 

artigos 15.º e 17.º, n.º 2.1. b),  passando a vigorar as normas contidas na proposta agora 

apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto onze 
Apoio à Freguesia das Cortes para obras de ampliação do Cemitério de Cortes 
DLB N.º 1675/06 | Foi presente, pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido formulado pela Junta de Freguesia de Cortes, para apoio 

nas obras de ampliação do Cemitério de Cortes. 

  Vem agora a Freguesia de Cortes solicitar à Câmara um apoio financeiro no 

valor de €102.000,00 (cento e dois mil euros).  

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, 

rubrica 2003-I-92, e foi objecto da proposta de cabimento n.º  5962/06, de 12 de Dezembro. 

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 Junta de Freguesia de Cortes no valor de €102.000,00 (cento e dois 

mil euros) para as obras de ampliação do Cemitério de Cortes. 

Mais deliberou que a transferência de verba do Município de Leiria para a 

respectiva Junta de Freguesia seja efectuada em prestações de acordo com autos 

apresentados dos trabalhos realizados, confirmados por técnicos do Departamento de Obras 

Municipais da Câmara Municipal de Leiria. 

 
 

Ponto doze 
Cedência de duas lojas no Mercado Sant'Ana para IPSS 
DLB N.º 1676/06 | Foram presentes, pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento 

Económico, Dra. Neusa Magalhães, vários pedidos de IPSS do concelho de Leiria 

solicitando um espaço para divulgação de projectos e exposição de artigos, durante o 

período da época natalícia. 

Vêm, deste modo, a ASAL – Associação Solidariedade Académico de Leiria 

(27254/06), a OASIS – Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social 

(26530/06), a SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (28240/06), bem como a 

APPC – Associação Portuguesa de Paralesia Cerebral, a Colina do Castelo – Associação de 

Solidariedade Social de Leiria e a Provilei solicitar cedência de um espaço. 

Atendendo que este ano não se concretizará o projecto «Aldeia de Natal» e 

consequentemente a «Casa da Solidariedade» e dado o recente processo de libertação de 

duas lojas no Mercado Sant’Ana (Lojas n.º 14 e n.º 15), propõe-se a cedência destes 
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espaços às referidas IPSS, durante o período compreendido entre 11 e 22 de Dezembro de 

2006, enquanto decorrem os procedimentos necessários ao processo de abertura de 

concurso para atribuição das duas lojas.  

A Câmara, depois de analisar e discutir 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 
ceder aqueles espaços às referidas IPSS, durante o período compreendido entre 11 e 22 de 

Dezembro de 2006.  
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto treze 
Actualização da tarifa dos Resíduos Sólidos Urbanos 
DLB N.º 1677/06 | Retirado 

 
 

Ponto catorze 
Transferência de verbas para o Clube de Pesca Desportiva da Praia do Pedrógão. 
Vigilância Balnear 
DLB N.º 1678/06 | Ao abrigo do Protocolo de Colaboração com o Clube de Pesca 

Desportiva da Praia do Pedrógão, que tem como objecto a vigilância, assistência, 

coordenação e segurança na Praia do Pedrógão, durante a época balnear de 2006, 

assinado a 29 de Junho, tornou-se necessário a aquisição de uma mota de água. 

Tendo essa verba já entrado nos cofres da autarquia através da guia de receita n.º 

29391, de 29 de Novembro de 2006, oriunda da Liberty Seguros, através de donativo ao 

abrigo de um Protocolo de Cooperação, solicita-se a sua transferência para o Clube de 

Pesca Desportiva da Praia do Pedrógão. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2006 e foi 

objecto da proposta de cabimento n.º  5936/06, de 11 de Dezembro. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto,  nos termos das disposições conjugadas da 

alínea l) do n.º 1 do artigo 13.º, da alínea l) do artigo 26.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro e da alínea m) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade transferir para o Clube de Pesca Desportiva da Praia do 

Pedrógão a quantia de €10.000,00 (dez mil euros) referente à verba recebida da Liberty 

Seguros. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto quinze 
GestinLeiria. Suprimentos 
DLB N.º 1679/06 | Presente a minuta do contrato associado ao subsídio reembolsável 

atribuído pelo Município de Leiria à GESTINLEIRIA – Parques Empresariais de Leiria, SA, 
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pelo período de 60 meses até ao montante de €360.000,00, para financiamento do 

investimento a realizar por aquela empresa. 

A minuta do contrato de financiamento é a seguir integralmente transcrita: 

«MINUTA DE CONTRATO 
SUBSÍDIO REEMBOLSÁVEL DO MUNICÍPIO DE LEIRIA À GESTINLEIRIA – PARQUES 

EMPRESARIAIS DE LEIRIA, SA ATÉ AO MONTANTE DE €360.000,00  

Entre: 

PRIMEIRO – MUNICÍPIO DE LEIRIA, pessoa colectiva número 505.181.266, com sede no 

Largo da República em Leiria, adiante designado por MUNICÍPIO, aqui representado por 

Isabel Damasceno Campos Costa que outorga na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal. 

e 

SEGUNDO – GESTINLEIRIA – Parques Empresariais de Leiria, SA, sociedade anónima, 

pessoa colectiva n.º 505.909.421, com sede na Av. Bernardo Pimenta, Edifício NERLEI, Leiria, 

matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Leiria sob o n.º 8.919, com o capital 

social de €500.000 (quinhentos mil euros), adiante designada por Empresa e aqui 

representado por Jorge Pedro Moreira Renda dos Reis, na qualidade de Presidente do 

Conselho de Administração da GestinLeiria, – Parques Empresariais de Leiria, SA; 

È celebrado o presente contrato de atribuição de um subsídio reembolsável que as partes se 

comprometem a cumprir pontual e integralmente: 

CLÁUSULA I 

(Montante) 

O Município concede à Empresa um subsídio reembolsável até ao montante de €360.000,00 

(trezentos e sessenta mil euros). 

CLÁUSULA II 

(Finalidade) 

O subsídio reembolsável destina-se exclusivamente ao financiamento dos investimentos da 

Empresa. 

CLÁUSULA III 

(Plano de utilização dos fundos) 

1. Na data de perfeição do presente contrato, após deliberação de Câmara - €360.000,00 

(trezentos e sessenta mil euros). 

2. O fundo será utilizado até 31 de Dezembro de 2006. 

CLÁUSULA IV 

(Taxa de juro) 

Ao montante de subsídio reembolsável atribuído, a Empresa deverá juros calculados a uma 

taxa correspondente à EURIBOR a 6 meses, em vigor na data do início de cada período de 

contagem de juros, arredondada para ¼ por cento superior, acrescida de um spread de 0,7%. 

CLÁUSULA V 

(Pagamento de capital e juros) 

1. Sempre que se proceda à venda de cada lote, a parte devedora deverá aplicar 

directamente na amortização do subsídio reembolsável o valor correspondente à proporção 

da área alienada no total da área vendável. 
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2. Entende-se, para efeitos deste contrato, por período de contagem de juros o semestre, 

iniciando-se o primeiro período na data de libertação do montante de subsídio reembolsável. 

CLÁUSULA VI 

(Prazo e reembolso) 

O prazo de reembolso do subsídio é de 60 meses, iniciando-se a partir da data de 

desembolso, salvo se outro período for acordado entre as partes. 

CLÁUSULA VII 

(Reembolso antecipado) 

Em caso de reembolso antecipado da totalidade ou de parte do capital em dívida serão 

apenas devidos juros relativos ao período de contagem então em curso à data do reembolso.  

CLÁUSULA VIII 

(Foro) 

Para todas as questões emergentes do presente contrato é estipulado o foro da Comarca de 

Leiria. 

CLÁUSULA IX 

(Imposto do Selo) 

O presente contrato está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea s) do n.º 3 

do artigo 3.º e da alínea a) do artigo 6.º do Código do Imposto do Selo. 

Feito em 2 exemplares devidamente rubricados e assinados, destinados a cada uma das 

partes. 

O Município de Leiria    A GESTINLEIRIA, S.A.» 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, 

rubrica 2006-I-180, CAE 090102, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 5971/06, de 12 

de Dezembro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, na sequência do ofício Ent. 26746/2006, e 

ao abrigo do disposto no artigo 64.º , n.º 4, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,  

deliberou por unanimidade conceder a essa entidade um subsídio reembolsável nos 

termos do contrato acima transcrito. 

  Mais deliberou, depois de analisar a minuta do mesmo contrato destinada ao 

financiamento das actividades de investimento a desenvolver pela GESTINLEIRIA – 

Parques Empresariais de Leiria, S.A., aprová-la, autorizar a celebração do contrato e conferir 

poderes à Senhora Presidente para a sua outorga. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dezasseis 
Proposta de operacionalização da Plataforma Logística e Estatutos 
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DLB N.º 1680/06 | Foi presente, pela Senhora Vereador do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, a seguinte proposta:  

«ESTATUTO 
Artigo 1.º  

(Denominação e sede) 
1. O A.C.E. adoptará a denominação de _______________________________, A.C.E. , 

reger-se-á pelo presente Contrato Constitutivo e pelas disposições da Lei n.º 4/73, de 4 de 

Junho, do Decreto-Lei n.º 430/73, de 25 de Agosto, actualizados pelo Decreto-Lei 36/2000 

de 14 de Março e pelo Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março, e é composto pelos 

seguintes Agrupados: 

a) Município de Cantanhede; 

b) Município de Coimbra 

c) Município de Condeixa 

d) Município da Figueira da Foz 

e)  Município de Leiria 

f)  Município da Mealhada 

g)  Município de Mira 

h) Município de Montemor-o-Velho 

i) Município de Pombal 

j) Município de Soure 

2. O A.C.E. tem a sua sede na _______________________________, na freguesia de 

_________________concelho de __________________________. 

3. O Conselho de Administração poderá deliberar a mudança da sede social do A.C.E. para 

qualquer outra localização no mesmo Município ou noutro dos Municípios agrupados.  

Artigo 2.º 
(Objecto) 

1. O A.C.E. tem por fim 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), através da realização conjunta das actividades compreendidas no 

objecto do presente A.C.E.. 

2. O A.C.E. tem por objecto, entre outras, as seguintes actividades: 

a) No âmbito da operacionalização da entidade promotora da PEL: 

• Coordenação dos aspectos administrativos e jurídicos associados ao arranque da 

PEL; 

• Definição e operacionalização do plano de marketing e promoção da PEL; 

• Criação e implementação de um conceito de Janela Única da PEL e respectiva gestão 

e acompanhamento; 

• Desenvolvimento dos conteúdos e dossier promocional da PEL; 

• Desenvolvimento do projecto de info-estrutura única da PEL; 

• Identificação, mobilização e envolvimento dos actores para o desenvolvimento dos 

projectos estruturantes comuns, bem como de investidores âncora; 
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• Preparação e adaptação da transição de entidade promotora para entidade gestora. 

b) No âmbito da implementação e desenvolvimento da ZAL da Figueira da Foz: 

• Coordenação dos aspectos administrativos e jurídicos associados ao arranque da 

ZAL; 

• Condução do processo e implementação da ZAL; 

• Identificação, envolvimento e suporte à negociação com actores e investidores 

âncora. 

c) No âmbito das actividades comuns da PEL, ZAL e outros nodos: 

• Iniciativas de viabilização política da ZAL e da rede logística; 

• Estruturação de canais de ligação com entidades promotoras de investimento; 

• Identificação de programas de apoio ao investimento e financiamentos e estruturação 

das respectivas candidaturas; 

• Gestão do relacionamento com o Portugal Logístico. 

3. É permitido aos Agrupados o exercício de actividades concorrentes com as que 

constituem o objecto do A.C.E.. 

Artigo 3.º 
(Realização e partilha de lucros) 

O A.C.E. não tem como fim principal a realização e partilha do lucro mas poderá 

acessoriamente realizar lucros no âmbito das actividades desenvolvidas na prossecução do 

seu objecto e distribuí-los pelos agrupados. 

Artigo 4.º 
(Capital) 

1. O A.C.E. não possui capital próprio. 

2. Os Agrupados do A.C.E. contribuirão, na proporção das suas participações, da seguinte 

forma: 

a) Todos os agrupados participarão equitativamente nos encargos relativos nos termos da 

operacionalização da PEL referidos na alínea a) do número 2 do artigo segundo, cabendo a 

cada um dos agrupados 10% sobre o total do orçamento. 

b) No respeitante à implementação e desenvolvimento da ZAL da Figueira da Foz e das 

actividades comuns da PEL, ZAL e outros nodos referidos nas alíneas b) e c) do número 2 

do artigo segundo, as participações dos agrupados apresentam a seguinte estrutura: 

• Município da Figueira da Foz, 30%; 

• Municípios de Coimbra, Leiria, Montemor-o-Velho, Mealhada e Cantanhede, 10%; 

• Municípios de Soure, Mira, Condeixa-a-Nova e Pombal, 5%. 

3. A calendarização das respectivas entradas é determinada em Assembleia Geral. 

Artigo 5.º 
(Duração) 

1. O A.C.E. durará por tempo indeterminado até que tenha sido cumprido integralmente o 

seu objecto. 

2. Sem prejuízo do referido no número anterior, o A.C.E. terminará quando: 

a) A Assembleia Geral assim o deliberar por unanimidade; 
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b) Todas as suas obrigações tiverem sido integralmente cumpridas e, bem assim, 

liquidadas e regularizadas todas as suas contas e encargos e resolvidos todos os 

eventuais litígios entre o A.C.E. e terceiros e/ou entre os Agrupados do A.C.E., relativas a 

questões ou divergência emergentes da actividade do A.C.E.. 

Artigo 6.º 
(Admissão de novos agrupados) 

1. Cabe à Assembleia Geral, deliberando por unanimidade, a admissão de novos 

Agrupados. 

2. A eventual admissão de novos Agrupados dependerá da prévia definição da sua 

participação, bem como das suas responsabilidades perante o A.C.E.. 

Artigo 7.º 
(Cessão de participação) 

Nenhum dos Agrupados poderá transferir ou ceder, no todo ou em parte, a sua participação 

no A.C.E. ou fazer-se substituir por terceiros no cumprimento das suas obrigações, sem o 

prévio consentimento da Assembleia Geral. 

 Artigo 8.º 
(Responsabilidade) 

1. Cada um dos Agrupados será responsável sem qualquer limite pelas actividades que 

tenha executado e pelos serviços que tenha prestado, salvo acordo em contrário. 

2. Os Agrupados respondem solidariamente pelas dívidas do A.C.E., salvo cláusula em 

contrário do contrato celebrado pelo A.C.E. com credor determinado. 

3. O Agrupado que satisfizer o direito do credor além da parte que lhe competir tem direito 

de regresso contra cada um dos condevedores, na parte que a estes compete. 
Artigo 9.º 

(Assembleia Geral) 
1. A Assembleia Geral é constituída por todos os Agrupados. 

2. A Mesa da Assembleia Geral é composta por um Presidente e um Secretário eleitos por 

um período de 3 anos, renovável. 

3. Cada reunião da Assembleia Geral será convocada pela respectiva Mesa, sob proposta do 

Conselho de Administração, ou por qualquer dos Agrupados, por carta ou fax remetido a 

todos os membros do A.C.E., com a antecedência mínima de quinze dias, especificando a 

data, hora e local da reunião e bem assim a respectiva ordem de trabalhos. 

3. Na Assembleia Geral, cada Agrupado será titular de um voto. 

4. Salvo o disposto em contrário, as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por 

maioria absoluta dos votos de todos os agrupados presentes, podendo a Assembleia Geral, 

desde que devidamente convocada, deliberar seja qual for o número de Agrupados 

presentes ou representados. 

Artigo 10.º 
(Competências da Assembleia Geral) 

1. É da competência exclusiva da Assembleia Geral deliberar sobre as seguintes matérias: 

a) Aprovação do relatório e contas e proposta de distribuição de resultados; 

b) Alteração ao Contrato Constitutivo do A.C.E.; 
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c) Eleição dos membros da Assembleia Geral que exercerão as funções de Presidente e 

de Secretário da mesma; 

d) Eleição e destituição de membros do Conselho de Administração e respectivos 

substitutos; 

e) Exclusão de membro do A.C.E.; 

f) Nomeação do Revisor Oficial de Contas, se aplicável; 

g) Chamada e determinação dos montantes e prazos das contribuições financeiras dos 

Agrupados do A.C.E.; 

h) Redução da participação de qualquer Agrupado do A.C.E. e reajustamento da 

participação dos restantes Agrupados; 

i) Consentimento à cessão de participações de qualquer Agrupado no A.C.E.; 

j) Dissolução do A.C.E. e aprovação da forma, prazos e resultados da liquidação; 

k) Quaisquer outras matérias que não sejam da competência exclusiva do Conselho de 

Administração ou que, embora o sendo, este órgão resolva submeter-lhe, ou os 

Agrupados do A.C.E. decidam incluir na sua esfera de competência ou sujeitar caso a 

caso à sua deliberação. 

Artigo 11.º 
(Conselho de Administração) 

1. A Administração do A.C.E. será exercida por um Conselho de Administração composto 

por três Administradores eleitos por um mandato de três anos. 

2. O Presidente do Conselho de Administração será designado pela Assembleia Geral de 

entre os Administradores que esta eleger. 

3. Os membros do Conselho de Administração não auferirão remuneração. 

4. O Conselho de Administração reunirá, na sede do A.C.E. ou em outro local que o próprio 

estabeleça, sempre que convocado por qualquer dos seus membros e, pelo menos, uma vez 

por semestre, devendo a convocação ser feita por escrito com a antecedência mínima de dez 

dias em relação à data da reunião e incluir a ordem de trabalhos proposta para essa reunião. 

5. O Conselho de Administração poderá delegar a gestão corrente do A.C.E. ou a prática de 

determinados actos ou categorias de actos num só Administrador e/ou constituir 

representantes ou procuradores do A.C.E. para o mesmo fim. 

6. O Agrupamento obriga-se perante terceiros através: 

a)  Da assinatura conjunta de dois Administradores; 

b) Assinatura isolada de um Administrador, nos termos especificamente previstos na 

respectiva delegação de poderes; 

c) Assinatura de um ou mais procuradores, nos termos especificamente previstos na 

respectiva procuração. 

Artigo 12.º 
(Competências do Conselho de Administração) 

1. Ao Conselho de Administração compete praticar todos os actos tendentes à realização do 

objecto do A.C.E. que a lei ou o contrato constitutivo não reserve à Assembleia Geral. 

2. Compete, nomeadamente, ao Conselho de Administração: 

a) Propor a convocação da Assembleia Geral, sem prejuízo do direito dos agrupados; 

b) Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Geral o Relatório e Contas Anuais; 
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c) Mudar o local da Sede nos termos do contrato constitutivo; 

d) Representar o A.C.E. em juízo e fora dele. 

Artigo 13.º 
(Exclusão de agrupados) 

1. Qualquer membro do A.C.E. pode exonerar-se nos casos previstos na lei, desde que 

notifique o Conselho de Administração, com a antecedência mínima de 30 dias, por carta 

registada com aviso de recepção e satisfaça todas as suas responsabilidades perante o A.C.E. 

e que as mesmas se encontrem liquidadas. 

2. A exclusão de qualquer membro do A.C.E. tem lugar quando se verifique o incumprimento 

culposo das suas obrigações e, ainda, nos demais casos e termos previstos na lei. 

3. A exoneração e a exclusão não extinguem as obrigações e responsabilidades do exonerado 

ou excluído perante o agrupamento, os demais membros ou terceiros, resultantes nos termos 

do presente contrato constitutivo, de quaisquer dos contratos celebrados pelo A.C.E. antes da 

data em que a exoneração ou exclusão produzam efeitos. 

Artigo 14.º 
(Lucros) 

A Assembleia Geral poderá deliberar a distribuição aos membros do A.C.E. da totalidade ou de 

parte dos lucros líquidos anuais. 

Artigo 15.º 
(Dissolução e liquidação) 

1. O A.C.E. será dissolvido, quando cessarem as responsabilidades emergentes dos 

Contratos celebrados, bem como nos demais casos previstos na lei ou nos presentes 

Estatutos. 

2. Os lucros e perdas resultantes do apuramento final de contas serão distribuídos ou 

suportados pelos Agrupados que tiverem originado esses lucros e perdas. 

3. A liquidação do A.C.E. depende de prévia deliberação da Assembleia Geral e será 

efectuada nos termos por ela igualmente deliberados. 

Artigo 16.º 
(Foro competente) 

1. Caso surja um diferendo entre os membros do A.C.E. relativo ao presente Contrato 

Constitutivo ou com ele relacionado, os membros tentarão chegar a um acordo que vise a 

resolução do diferendo. 

2. Não sendo por tal via resolvido o diferendo, será competente para a resolução do mesmo 

o foro da comarca da Figueira da Foz, com expressa renúncia a qualquer outro. 
Artigo 17.º 

(Disposições finais e transitórias) 
1. O A.C.E. assumirá as despesas da sua constituição, incluindo as relacionadas com o seu 

registo, publicações e início de actividade. 

2. Os Administradores ficam autorizados a praticar quaisquer actos ou categorias de actos 

compreendidos no objecto social e nos poderes da administração, podendo também desde 

já constituir procuradores para o mesmo efeito.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos da alínea m) do n.º 2 do artigo 

53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
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deliberou por unanimidade remeter a assunto à Assembleia Municipal para aprovação da 

participação da Câmara no A.C.E. e conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara 

Municipal para outorgar na respectiva escritura de constituição. 
 

 

Ponto dezassete 
Campanha de Solidariedade «Fazer o bem olhando a quem» do Semanário «Região de 
Leiria» 
DLB N.º 1681/06 | Ano após ano, a campanha de solidariedade do semanário Região de 

Leiria «Fazer o bem olhando a quem» tem vindo a ganhar dimensão. Este ano, a receita da 

campanha será entregue à Liga dos Amigos do Hospital de Santo André, com vista à 

aquisição de um aparelho de terapia fotodinâmica, utilizado no tratamento do cancro 

cutâneo. 

Atendendo aos objectivos desta iniciativa, e na sequência do quem se vem fazendo 

desde a primeira edição, propõe-se a adesão da Câmara Municipal de Leiria a esta 

campanha, através da aquisição de 500 exemplares da edição do dia 22 de Dezembro de 

2006 deste semanário, com um custo total de €500,00, para oferta aos munícipes, valor 

esse que foi objecto da proposta de cabimento n.º 5947/06, de 11 de Dezembro.  

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

com a proposta da Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação para 

aquisição de 500 exemplares da edição do dia 22 de Dezembro de 2006 do jornal Região de 

Leiria, com um custo total de €500,00  para oferta aos munícipes. 
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 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) 
 
 

 
 

 

 

CMLeiria/ Acta n.º 29, de 2006.12.14 
 
 

 


	«O Mercado de Venda por Grosso do Falcão tem sido, desde a sua instalação, um sólido instrumento de dinamização do comércio tradicional não só na Região Centro, mas também no país. Com uma localização privilegiada, servido por uma envolvente de grande capacidade económica onde o poder de compra se tem mostrado significativo, cedo atraiu o interesse de vendedores que, oriundos dos mais diversos pontos do país, aqui procuraram a realização dos seus negócios. 
	DLB N.º 1676/06 | Foram presentes, pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dra. Neusa Magalhães, vários pedidos de IPSS do concelho de Leiria solicitando um espaço para divulgação de projectos e exposição de artigos, durante o período da época natalícia. 
	CLÁUSULA III 
	CLÁUSULA IV 

	CLÁUSULA VII 
	DLB N.º 1680/06 | Foi presente, pela Senhora Vereador do Desenvolvimento Económico, Dra. Neusa Magalhães, a seguinte proposta:  

	«ESTATUTO 
	Artigo 1.º  
	(Denominação e sede) 
	Artigo 2.º 
	(Objecto) 
	Artigo 3.º 
	(Realização e partilha de lucros) 
	Artigo 4.º 
	(Capital) 
	Artigo 5.º 
	Artigo 6.º 
	 Artigo 8.º 
	Artigo 9.º 
	Artigo 11.º 
	Artigo 13.º 
	Artigo 16.º 
	A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos da alínea m) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade remeter a assunto à Assembleia Municipal para aprovação da participação da Câmara no A.C.E. e conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara Municipal para outorgar na respectiva escritura de constituição. 

	E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a reunião, eram dezasseis 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. 
	((((( 


