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Acta n.º 27/2006 
 

 

Aos vinte e três dias do mês de Novembro do ano de dois mil e seis, no Salão 

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

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

Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa e os Senhores Vereadores Dr. Vítor Manuel 

Domingues Lourenço, Eng.º Fernando Brites Carvalho, 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. 

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

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

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

obras particulares e de loteamentos. 

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

Divisão Administrativa. 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze e quarenta e cinco minutos a Senhora Presidente deu início à reunião, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um 
1.1.  Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1553/99 – Julieta da Conceição Filipe Domingos 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1519/04 – Supermercados Ulmar, S.A. 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 48/05 – Célia Maria Pereira Pedrosa 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 224/05 – Campinoise - Construção Civil e Obras 

Públicas, Lda 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 389/05 – BELBLOCO - Construções, Lda 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 636/05 – Maria Alice Lucas Oliveira Afonso Moteiro 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1108/05 – Susana Maria de Sousa Ribeiro 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1241/05 – José Gaspar de Sousa 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 35/06 – Joaquim Francisco Freire Fragata 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 498/06 – Filipe Ferreira de Sousa 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 535/06 – Armando Abreu de Sousa 
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1.1.12. Processo de obras particulares n.º 634/06 – IMOCOAST - Promoção Imobiliária, 

Unipessoal, Lda 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 873/06 – Instituto de Gestão Financeira e 

Patrimonial da Justiça 

1.1.14. Processo de obras particulares n.º 875/06 – Pires & Irmão, Lda 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 897/06 – LEIRIGEC - Sociedade Imobiliária e 

Gestão de Espaços Comerciais, S.A. 

1.1.16. Processo de obras particulares n.º 979/06 – SIMALA - Indústria de Compostos, S.A. 

1.2. Análise dos seguintes processos de informação prévia 
1.2.1. Processo de informação prévia n.º 20/06 – LAR EMANUEL - Instituição Particular de 

Solidariedade Social 

1.2.2. Processo de informação prévia n.º 52/06 – Manuel Quitério Duarte 
1.3. Análise do processo de vistoria n.º 20/06 – Maurício dos Santos Sousa 

1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento  
1.4.1. Processo de loteamento n.º 6/97 – EDIFOZ - Empreendimentos Imobiliários, S. A. 

1.4.2. Processo de loteamento n.º 1/06 – Adelino Rodrigues Gaspar e outros 

Ponto dois 
Processo n.º T–82/2006 – Projecto de alterações da extensão de Saúde de Monte Redondo. 

Aprovação de projecto. 

Ponto três 
3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Administrativa 
3.1.1 Análise dos seguintes pedidos de responsabilidade civil extracontratual do Município 

de Leiria: 

3.1.1.1. Requerente: João Manuel Félix Vieira. Decisão final 

3.1.1.2. Requerente: Sérgio Gaspar de Oliveira. Decisão final 

3.1.1.3. Requerente: Bento Amador Casaleiro Cordeiro. Decisão final 

3.1.1.4. Requerente: Manuel Mendes Abreu 

3.1.1.5. Requerente: Gracinda Rosa da Graça Coelho Pereira 

3.1.1.6. Requerente: Filipe Pereira Gonçalves 

3.1.1.7. Requerente: Luís Manuel de Oliveira Costa 

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

3.2.2. XVII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

3.2.3. Pagamento de factura à Firma “Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda.” 

3.2.4. Resumos de Tesouraria 

Ponto quatro 
4.1. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de empresas. Portaria n.º 196-

A/01 de 10 de Março: Cátia Alexandra Filipe dos Santos e Leonilde Ribeiro Filipe 

4.2. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de Empresas. Portaria n.º 196-

A/01 de 10 de Março: João Augusto Dias Pinto de Almeida 

4.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.27231/06) 
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4.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.26983/06) 

4.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.26982/06) 

4.6. Alargamento de horário dos estabelecimentos comerciais durante a quadra 

natalicia/2006. Ratificação de despacho (ENT.26650/06) 

4.7. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (ENT.27092/06) 

4.8. Apoio à Freguesia de Amor para reparações do cemitério da Coucinheira  

4.9. Apoio à Freguesia de Santa Eufémia para arranjos exteriores no cemitério  

4.10. Valorlis. Acta da Assembleia-geral de 24 de Outubro de 2006 

4.11. Apoio à Freguesia da Chaínça para arranjos paisagísticos na envolvente do 

Polidesportivo  

4.12. Apoio à ACILIS – Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós 

para concurso de montras de Natal  

4.13. Apoio à Freguesia da Boa Vista para requalificação da Fonte da Horta  

4.14. Incubadora D. Dinis 

4.15. Apoio à Freguesia de Ortigosa para o Parque Temático da Lagoa  

4.16. Revogação do apoio atribuído à Freguesia das Cortes para obras de ampliação do 

cemitério 

Ponto cinco 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Acção Educativa  
5.1.1. Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar. Transferência 

das verbas do 1.º período (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2006) do ano lectivo 

de 2006/2007 

5.1.2. Os Malmequeres. Apoio 

5.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Acção Social  
5.2.1. Apoio financeiro às Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria 

5.2.2. Programa "Em Busca do Tesouro das Famílias". Comparticipações financeiras à Vida 

Plena. Associação de Solidariedade Social de Leiria e à Academia Cultural e Social da 

Maceira 

5.2.3. Rectificação de apoio financeiro atribuído à Conferência S. Vicente Paulo da Barreira 

Ponto seis 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Cultura 
6.1.1. Subsídios aos grupos de música tradicional do concelho 

6.1.2. Concerto de Natal pelos coros da cidade 

6.1.3. Apoio à Freguesia da Carreira para construção de estrutura de armazenamento de 

material para a Junta e Colectividades da Freguesia 

6.1.4. Candidatura ao Programa Operacional da Cultura (POC) Acção 2 - Eventos de 

animação cultural, na fase de arranque dos mesmos recintos do projecto "Programação 

Cultural do Cine-Teatro de Leiria". 

6.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desporto 
6.2.1. Programa de apoio ao Associativismo Desportivo. Época Desportiva 2006/2007 

6.2.2. Apoio para a realização de eventos no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria. 

Associação de Solidariedade Académico de Leiria 
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6.2.3. Apoio na cedência de espaços no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria e na 

Piscina Municipal da Maceira 

6.2.4. Programa de apoio ao Associativismo Desportivo. Infra-Estruturas. Candidatura de 

Dezembro de 2006. 

Ponto sete 
Apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria  

Ponto oito  

8.1. Alteração do objecto do protocolo de delegação de competências na Freguesia de 

Ortigosa (ENT 27189/2006) 

8.2. 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  
Ponto nove 
9.1. Contrato entre a Leirisport, EM e a União Desportiva de Leiria sobre a utilização do 

Estádio Municipal de Leiria  

9.2. Celebração dos seguintes contratos - programa entre o Município de Leiria e a 

Leirisport, EM,  para o ano de 2007: 

9.2.1. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Complexo Municipal de Piscinas 

de Leiria 

9.2.2. Contrato-programa sobre a gestão e exploração da Piscina Municipal da Maceira 

9.2.3. Contrato-programa sobre a gestão e exploração da Piscina Municipal da 

Caranguejeira 

9.2.4. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal do Arrabal 

9.2.5. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal da Bajouca 

9.2.6. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal da 

Caranguejeira 

9.2.7. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal das Colmeias 

9.2.8. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal da Maceira 

9.2.9. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Santa 

Eufémia 

9.2.10. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Centro Nacional de Lançamentos 

9.2.11. Contrato-programa para a implementação e desenvolvimento do programa “ 

VIVERACTIVO “ 

9.2.12. Contrato-programa para a implementação e desenvolvimento do programa “ Férias 

100 Limites “ 

9.2.13. Contrato-programa sobre a utilização da Pista de Atletismo do Estádio Municipal de 

Leiria 

9.2.14. Contrato-programa para as intervenções de beneficiação no Complexo Municipal de 

Piscinas de Leiria 

9.2.15. Contrato-programa para as intervenções de beneficiação no Centro Nacional de 

Lançamentos 
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9.2.16. Contrato-programa para as obras de remodelação e as intervenções de beneficiação 

do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão 

9.2.17. Contrato-programa relativo aos custos financeiros associados ao financiamento das 

obras do Estádio Municipal de Leiria-Dr. Magalhães Pessoa 

9.3. Celebração dos seguintes contratos-programa entre o Município de Leiria e a Leirisport, 

EM relativo ao ano de 2006:  

9.3.1. Contrato-programa sobre a utilização do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão 

9.3.2. Contrato-programa para os investimentos de beneficiação na Piscina Municipal da 

Maceira. Rectificação 

 

* * * * * 

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

Ponto um 
Apoio pontual ao Grupo Desportivo e Recreativo Bidoeirense 

Ponto dois 
Protocolo de colaboração entre o Município de Leiria e a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro. 

Ponto três 
Anulação de guia de receita e restituição de importância indevidamente cobrada a Carlos da 

Conceição dos Santos. Rectificação da deliberação. 

Ponto quatro 
Apoio à Freguesia da Boa Vista para requalificação da Fonte da Horta 

Ponto cinco 
Licença Especial de Ruído (Ent.27387/06) 

Ponto seis 
Congresso Internacional “Online Educa Berlim” 

 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Sr. Arquitecto Rui Ribeiro 
 

O Arquitecto Rui Ribeiro apresentou um estudo prévio para a requalificação do 

Palácio do Barão Salgueiro, datado de finais do século XIX, situado no Largo Cândido dos 

Reis (Terreiro). 

 

Intervenção do revisor oficial de contas, Senhor Dr. Vieira dos Reis 
 

A Senhora Presidente começou por agradecer, em nome da Câmara, a presença 

do Senhor Dr. Vieira dos Reis, revisor oficial de contas da Leirisport, E.M., na reunião, 
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explicando-lhe de seguida que, na última reunião de Câmara, surgiram algumas dúvidas 

relativamente ao parecer que tinha sido proferido por este em relação às contas da 

Leirisport, E.M, do 1.º semestre de 2006. 

 O Senhor Dr. Vieira dos Reis agradeceu o convite que lhe fora feito, explicitando de 

seguida que o parecer foi proferido com base em contas semestrais. Estas apenas serviam, 

como disse, para oferecer um ponto da situação num determinado período de tempo. Nestes 

casos, faz-se um trabalho pouco profundo mas que permita emitir uma certificação das 

contas. Isto é, após a apreciação destas concluiu-se que estavam isentas de distorções que 

fossem relevantes não afectando assim, a credibilidade das contas de acordo com os 

princípios contabilísticos geralmente aceites.  

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 
I – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro perguntou pela situação da Remobil.  

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que foi apresentado um 

requerimento questionando se o protocolo ainda estaria em vigor, que está a ser analisado 

pelo Departamento de Obras Municipais e Departamento de Operações Urbanísticas que, 

do ponto de vista jurídico, suscita algumas dúvidas, que carecem de esclarecimento, após o 

qual se poderá então responder aos requerentes. 

II – O mesmo Vereador perguntou seguidamente se poderia obter as actas da Assembleia 

Geral da Valorlis, a partir de 2001, tendo a Senhora Presidente respondido que, fazendo 

parte do Conselho de Administração da Valorlis, a Eng.ª Isabel Gonçalves, ela própria as 

poderia solicitar. 

III – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro questionou o que  estava previsto para pôr termo à 

falta de instalações sanitárias no Parque Radical de S. Romão, já que lhe foi dado a 

conhecer que os actuais utentes satisfaziam as suas necessidades onde calhava. 

A Senhora Presidente disse que iria haver instalações sanitárias nos campos de Ténis, 

abertas ao público, não fazendo sentido existirem também no Parque Radical. 

IV – Por fim, o Senhor Vereador Dr. Raul Castro interrogou se estariam a decorrer 

averiguações nos serviços da câmara por parte de alguma entidade com funções inspectivas 

( ou seja, IGAT, IGF, PJ), ao que a Senhora Presidente respondeu negativamente. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins 
 

I - O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins perguntou por que motivo o parque do 

estacionamento do Mercado Santana continuava fechado. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que foi realizado um concurso para 

a gestão do citado parque, à semelhança do que fora feito para o parque de estacionamento 

da Fonte Quente, e que os procedimentos contratuais estavam praticamente finalizados, 

sendo o objectivo abrir o mais cedo possível. 

II – O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins perguntou se havia alguma solução para 

minimizar a confusão no que respeita à paragem e estacionamento de viaturas na zona do 

Centro de Saúde Gorjão Henriques. 
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 A Senhora Presidente respondeu que, na sua opinião, não seria da competência da 

Câmara solucionar essa situação, visto aquela zona ter um trânsito normal até à mudança 

do Centro de Saúde. Para ela, o Centro de Saúde é que teria de tomar as suas providências. 

Mas informou que sabia que o referido Centro estava a trabalhar numa solução e que 

posteriormente seria presente à Câmara para apreciação. 

III – O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins perguntou pelo ponto da situação 

relativamente aos prejuízos causados em veículos de dois munícipes, Maria Leonor Alegre 

Mira Osório Raposo e Paulo José Graça da Silva, pela empresa ao serviço do Município de 

Leiria, VIAMARCA, quando procedia aos trabalhos de marcação no pavimento de 

sinalização horizontal, na Av. Cidade de Maringá, em 2 de Junho de 2006 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho explicou que existia um pequeno diferendo 

que se iria resolver e também teria de haver uma peritagem ao veículo que ainda não se 

tinha realizado. Esclareceu ainda que os responsáveis da empresa haviam dito que estas 

situações eram comuns porque, por vezes, os carros estão mal estacionados e também as 

condições climatéricas podem provocar alguma pulverização lateral. Tais responsáveis, 

segundo informou seguidamente, já pediram às pessoas que fossem ao local e os munícipes 

recusaram-se. Mais disse que pediu à empresa para se deslocar à casa dos munícipes para 

resolver esta situação e estava a aguardar uma resposta 

IV – O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins explicou que o projecto da antiga 

Maternidade,  no antigo Hospital, aprovado em 2003, tinha um corpo que se destacava para 

o passeio mas pareceu-lhe, no dito projecto, não ultrapassar mais de metade do passeio, 

tendo agora verificado, com a conclusão da obra, que o edifício estava sobre o lancil. Disse 

que lhe dava a sensação que a construção tinha avançado muito, tendo o mesmo 

acontecido na rua lateral, em que se tinha avançado em direcção ao antigo hospital, não 

constando na planta do projecto. Manifestou, pois, interesse em que os serviços 

competentes verificassem tais situações, para se certificarem da não existência de 

alterações ao projecto inicial.  

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves informou que não tinha informação de ter 

havido alterações, a não ser nas janelas mas estas tinham sido aprovadas em reunião de 

Câmara. 

A Senhora Presidente disse que se iria averiguar. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dr.ª Lucinda Caleira 
 
I – A Senhora Vereadora Dr.ª Lucinda Caleira perguntou se era competência da Câmara 

os pagamentos aos professores de Inglês, no âmbito do projecto do inglês no 1.º CEB. 

O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço informou que a responsabilidade de efectuar estes 

pagamentos era da Câmara. As facturas estavam a ser conferidas pelos serviços de 

educação do Município de Leiria, e respectivo controlo por parte dos agrupamentos, para 

confirmarem os mapas de serviços prestados e, por fim, irão para o Sector de Contabilidade 

com o objectivo de se efectuarem os pagamentos. 

Os contratos foram feitos com empresas e não com professores e nestes (contratos) o 

pagamento era a 60 dias após a recepção da factura. 
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II -  A mesma Vereadora, Dr.ª Lucinda Caleira, questionou o motivo da não realização 

neste ano da Aldeia de Natal. 

A Senhora Presidente disse que estes projectos só eram avaliados e elogiados quando não 

se realizavam ou desapareciam. Isto é, a Aldeia de Natal estava a funcionar havia já alguns 

anos e nunca se tinha ouvido um elogio ao projecto. A Senhora Presidente manifestou o seu 

desagrado pelos rumores de que este projecto não se tinha realizado por questões 

financeiras quando este se financiava na totalidade, visto ter patrocinadores. A participação 

da Câmara neste projecto, como esclareceu, tinha apenas a ver com o apoio logístico e os 

POC. Mais disse que este ano a Aldeia de Natal não se tinha realizado porque só teria 

qualidade quando efectuado no sítio habitual, ou seja, no Jardim Luis de Camões onde todo 

o layout estava programado. E como se sabia, este local ainda se encontrava em obras. Se 

se transportasse para a Praça Rodrigues Lobo ou para outro local iria perder a qualidade, 

transformando-o num projecto de “barraquinhas”. 

Em suma, concluiu dizendo que este projecto valia por tudo, tinha um conceito de 

animação de cidade, e enquanto os pais iam às compras de Natal deixavam os seus filhos 

num espaço lúdico e pedagógico. Mais reiterou que se iria fazer uma paragem e para o ano 

a Aldeia de Natal voltaria ao seu local. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. António Ferreira 
 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira questionou o que estava previsto para o 

terreno agrícola atrás das bombas de gasolina Total. 

A Senhora Presidente informou que este terreno era privado mas estava previsto 

no Plano de Pormenor do Polis a possibilidade de construção junto à estrada; contudo, a 

área remanescente para trás permaneceria espaço público. 
 

 

 Ordem do dia  

 

DLB N.º 1504/06 | Presentes as actas das reuniões de 26 e 31 de Outubro, cuja leitura foi 

dispensada por terem sido previamente distribuídas, tendo a Câmara deliberado por 
unanimidade aprovar as suas redacções finais. 

 
 

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

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1553/99 – Julieta da Conceição Filipe 
Domingos 
DLB N.º 1505/06 | De JULIETA DA CONCEIÇÃO FILIPE DOMINGOS, residente na Rua 

Paulo VI, Edifício Paulo VI, lote 44, 5.º B, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
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arquitectura para ampliação da moradia unifamiliar em construção na Rua de Santo António, 

freguesia de Leiria. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/11/16, constante do respectivo 

processo (folha 496), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

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

1.1. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura 

rectificado com referência da sua inscrição na Associação Pública de Natureza Profissional; 

1.2. alçado lateral direito (incluindo vermelhos e amarelos) com indicação do telheiro 

e chaminé; 

1.3. projectos de especialidades; 

2.º garantir o cumprimento do disposto no Código Civil relativamente às propriedades 

confinantes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1519/04 - Supermercados Ulmar, S.A. 
DLB N.º 1506/06 | De SUPERMERCADOS ULMAR, S.A., com sede social em Canhestro, 

freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para legalização de alterações no 

estabelecimento comercial do edifício situado na Avenida Heróis de Angola, n.º 56, freguesia 

de Leiria, com adaptação do mesmo a supermercado, numa zona definida no Regulamento 

do Plano Director Municipal como Área Consolidada da Cidade e Zona de Protecção ao 

Convento de S. Francisco. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/11/10, constante do respectivo 

processo (folha 129), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres do Centro de Saúde, do Veterinário Municipal, do 

Instituto Português do Património Arquitectónico e da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana, devendo dar-se conhecimento à requerente dos respectivos conteúdos (folhas 79, 

99, 109, 110 e 96); 

2.º apresentar, no prazo de seis meses, projectos de especialidades, incluindo projecto de 

segurança contra incêndios, face ao parecer emitido pelo Serviço Nacional de Bombeiros e 

Protecção Civil, cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folha 52); 

3.º a publicidade exterior deverá ser objecto de licenciamento específico. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º  48/05 - Célia Maria Pereira Pedrosa 
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DLB N.º 1507/06 | De CÉLIA MARIA PEREIRA PEDROSA, residente na Rua da Taipa, n.º 

13, na localidade de Moital, freguesia de Bajouca, referente ao projecto de arquitectura para 

legalização de obras de ampliação levadas a efeito no edifício destinado a armazém de 

madeiras situado na Rua das Cavadas, na localidade de Cavadas da Boiça, freguesia de 

Bajouca, localizado numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como 

Espaço Florestal, encontrando-se parte da propriedade em Área de Transição Urbano-Rural. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/11/16, constante do respectivo 

processo (folha 399), deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos Senhores 

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

Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, o seguinte: 

1.º considerar o empreendimento de interesse municipal, conforme previsto na alínea c) do 

n.º 2 do artigo 62.º do Regulamento do Plano Director Municipal, face ao constante da 

exposição apresentada pela requerente (folha 397 do processo), onde é descrito o 

investimento proposto, o número de postos de trabalho a criar e a utilização a dar à 

edificação; 

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

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

n.º 177/01, de 4 de Junho, condicionado à apresentação dos projectos de especialidades 

rectificados no prazo de seis meses. 

 Mais deliberou informar a requerente de que, com a operação urbanística 

designada em epígrafe, fica esgotada a capacidade edificativa da parcela de terreno. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 224/05 – Campinoise - Construção Civil e 
Obras Públicas, Lda 
DLB N.º 1508/06 | De CAMPINOISE - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA, 

representada pelo procurador Leonel da Costa Ferreira Filipe, residente na Avenida Beato 

Nuno, lote 6, 2.º direito - Fátima, referente ao projecto de arquitectura para legalização de 

alterações no espaço comercial (fracção “A”) do edifício situado na Rua Tenente Valadim, 

n.ºs 34, 36 e 38, freguesia de Leiria, para instalação de um estabelecimento de bebidas. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/11/13, constante do respectivo 

processo (folha 98), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres do Centro de Saúde e Governo Civil, cujos 

conteúdos deverão ser transmitidos ao requerente (folhas 54 a 56), nomeadamente no que 

se refere ao horário de funcionamento; 

2.º apresentar os projectos de especialidade no prazo de seis meses. 

 Mais deliberou remeter à requerente fotocópias dos pareceres emitidos pela 

Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana e Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção 
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Civil (folhas 71, 81 e 96 ) e dar conhecimento da presente deliberação ao Sector de 

Licenciamentos Diversos e à autora da exposição constante do processo participação n.º 

63/02. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 389/05 - BELBLOCO - Construções, Lda 
DLB N.º 1509/06 | De BELBLOCO - CONSTRUÇÕES, LDA, com sede social na Rua 

Florbela Espanca, Edifício Ferrol, Zona Industrial dos Pousos, freguesia de Pousos, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de edifício destinado a creche, jardim 

de infância e ATL, anexo e muros na Estrada Municipal 1241-1, Ordem, freguesia de 

Pousos, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2006/11/13, com o seguinte teor: 

«A pretensão encontra-se abrangida pela faixa de 100 m da linha da margem do 

curso de água existente no local, pelo que o pedido foi objecto de parecer por parte do 

Instituto da Água, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 364/98, de 21 de Novembro, e 

Decreto-Lei n.º 89/87, de 26 de Fevereiro, tendo esta entidade emitido parecer desfavorável, 

conforme consta da folha 212 do processo, cuja cópia deverá ser remetida à requerente. 

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

pedido ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/11/13, e face ao disposto no artigo 

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

177/01, de 4 de Junho, deliberou por unanimidade notificar a requerente, nos termos dos 

artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para, no prazo de 30 dias, 

dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

 Mais deliberou transmitir à requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea, EP – Estradas de Portugal. E.P.E. e EDP 

Distribuição (folhas 168, 127, 70). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 636/05 - Maria Alice Lucas Oliveira Afonso 
Moteiro 
DLB N.º 1510/06 | De MARIA ALICE LUCAS OLIVEIRA AFONSO MOTEIRO, residente na 

Rua de Leiria/Travessa dos Gomes, n.º 6 A, freguesia de Monte Real, referente ao 

aditamento ao projecto de arquitectura para construção de moradia unifamiliar, telheiro e 

muros de vedação, com demolição de edificações existentes, na Rua dos Vales, n.º 6, 

freguesia de Monte Real, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal 

como Áreas Habitacionais ou Residenciais. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/11/10, constante do respectivo 
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processo (folha 249), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao 

seguinte: 

1.º apresentar no prazo de seis meses, o seguinte: 

1.1. estudo de comportamento térmico elaborado de acordo com o disposto nos 

Decretos-Lei n.ºs 79/06 e 80/06, ambos de 4 de Abril (Regulamentos dos Sistemas 

Energéticos de Climatização e Características de Comportamento Térmico dos Edifícios) 

subscrito por técnico habilitado para o efeito, nos termos do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 

80/06; 

1.2. termo de responsabilidade do autor do projecto de gás elaborado de acordo com o 

Anexo I da Portaria n.º 1110/01, de 19 de Setembro, com indicação do procedimento 

administrativo; 

1.3. documento comprovativo da inscrição na ANACOM do técnico autor do projecto 

de instalações telefónicas e telecomunicações; 

1.4. documento comprovativo da inscrição na Associação Nacional dos Engenheiros 

Técnicos do autor do projecto de gás; 

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

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

públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de acordo com o 

estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas 

desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: “A garantia apresentada não 

cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara Municipal.”; 

3.º garantir em obra o cumprimento do disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 

64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de 

incêndios junto à via; 

4.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

4.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio (a prever com 1.20 m de largura 

junto ao muro) e da restante área (3.00 m) para alargamento da via, devendo para o efeito 

garantir a utilização de materiais idênticos aos existentes no local e assegurar uma eficiente 

drenagem de águas pluviais junto à berma. Os trabalhos deverão ser acompanhados pelos 

Serviços de Fiscalização de Obras Municipais; 

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

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

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1108/05 - Susana Maria de Sousa Ribeiro 
DLB N.º 1511/06 | De SUSANA MARIA DE SOUSA RIBEIRO, residente na Urbanização 

Belmonte II, lote 46, Casal dos Matos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de bloco habitacional e comercial, com demolição da edificação 

existente, na Rua Dr. José Alves Correia da Silva, n.º 16, e Rua da Malaposta, na localidade 

de Cruz da Areia, freguesia de Leiria, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 
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Após visita ao local, verificou-se que o edifício no lado Poente (processo n.º 

2208/88) possui, acima da cota de soleira, 4 pisos mais um recuado, não se vendo assim 

inconveniente na proposta apresentada no presente processo em termos de enquadramento 

e volumetria. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/11/16, constante do respectivo 

processo (folhas 85 e 86), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

1.º garantir em obra o cumprimento do disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 

64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de 

incêndios junto à via; 

2.º garantir em obra o cumprimento do disposto nos artigos 110.º e 112.º do Regulamento 

Geral de Edificações Urbanas, relativamente à independência e secção de condutas de 

evacuação de gases e fumo; 

3.º aquando da constituição da propriedade horizontal, os lugares de estacionamento 

encravados deverão ficar afectos à mesma fracção, devendo prever no mínimo um lugar 

autónomo por cada fogo; 

4.º a rampa de acesso às garagens não poderá interferir com o passeio exterior ao edifício; 

5.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno para passeios, contentores de resíduos 

sólidos e estacionamentos; 

6.º apresentar, no prazo de 6 meses, os seguintes elementos: 

6.1. projecto de arquitectura rectificado de modo a prever o cumprimento do disposto 

no Regulamento do Plano Director Municipal, relativamente a: 

6.1.1. número de lugares de estacionamento públicos (n.º 3 do artigo 67.º); 

6.1.2. número de lugares de estacionamento dentro da parcela (n.º 1 dos artigos 

67.º e 68.º); 

6.2. projecto de arquitectura rectificado relativamente ao piso da cave, não devendo este 

interferir com o espaço a ceder ao domínio público; 

6.3. memória descritiva, calendarização e estimativa de custo relativamente à demolição 

do edifício existente; 

6.4. elementos gráficos esclarecedores de modo a garantir o cumprimento do disposto 

no Regulamento de Segurança Contra Incêndios (Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril) 

relativamente ao controlo da poluição do ar e fumo nas “boxes” (artigos 25.º, 26.º, 29.º, 30.º 

e 32.º), devendo indicar as respectivas entradas e saídas de ar; 

6.5. elementos esclarecedores quanto ao cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 

32.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente ao acesso directo à 

cobertura; 

6.6. prever contentores de resíduos sólidos subterrâneos com recolha selectiva, nos 

termos da deliberação de Câmara de 2005/12/15 e de acordo com as indicações da Divisão 

de Ambiente e Serviços Urbanos; 
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6.7. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura com referência ao 

cumprimento do Regulamento do Plano Director Municipal de Leiria e do Regulamento Geral 

de Edificações Urbanas; 

6.8. projectos de especialidades incluindo: 

6.8.1. projecto de drenagem de águas pluviais relativo aos espaços a ceder ao 

domínio público bem como às áreas envolventes do edifício, devendo prever a construção 

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

indicação da respectiva secção de vazão e caudais de ponta do empreendimento, de acordo 

com o disposto no artigo 194.º do Decreto-Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

6.8.2. projecto de segurança contra riscos de incêndio, face ao parecer emitido pelo 

Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, cujo conteúdo já é do conhecimento da 

requerente; 

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

depósito bancário no valor de €12.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-estruturas 

públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de acordo com o 

estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas 

desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: “A garantia apresentada não 

cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara Municipal.”; 

8.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

8.1. efectuar a pavimentação da zona de passeios e estacionamentos, devendo para o 

efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos existentes no local, e proceder à 

reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante a obra, 

devendo ainda assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma. Os 

trabalhos deverão ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de 

Obras Municipais; 

8.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada relativamente à 

área a ceder ao domínio público para passeios, estacionamentos e contentores de resíduos 

sólidos. 

 Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pela 

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (folha 83). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.8. Processo de obras particulares n.º 1241/05 - José Gaspar de Sousa 
DLB N.º 1512/06 | De JOSÉ GASPAR DE SOUSA, representado pelo procurador Joaquim 

Pereira Guarda, residente na Rua do Barro da Ponte, n.º 490, na localidade de Caxieira, 

freguesia de Santa Eufémia, referente ao projecto de arquitectura para construção de 

edifício habitacional e comercial e muros de vedação nas Ruas Francisco António Dias e D. 

José Alves Correia da Silva, na localidade de Cruz da Areia, freguesia de Leiria, numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Média Densidade. 

Para o local em causa e, em sede do processo n.º 1277/03, foi anteriormente 

aprovado um projecto de arquitectura por deliberação de Câmara de 2004/03/29, 

encontrando-se o mesmo caducado por falta de entrega dos elementos solicitados dentro do 
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prazo estipulado para o efeito, sendo que a pretensão agora em apreço mantém na 

generalidade as características do projecto constante do processo antecedente. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/11/10, constante do respectivo 

processo (folhas 1268 e 1269), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

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

deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística 

acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pela EDP Distribuição e 

Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, cujas cópias deverão ser remetidas ao 

requerente (folhas 1261 a 1266, 1258 e 757); 

2.º garantir em obra: 

2.1. o cumprimento do disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, 

de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de 

incêndios junto à via; 

2.2. o cumprimento dos artigos 110.º e 112.º do Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, relativamente à independência e secção de condutas de evacuação de 

gases e fumo; 

2.3. a colocação de recipientes de recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU) 

subterrâneos, de acordo com as indicações da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

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

3.1. elementos gráficos relativamente ao posto de transformação, face ao indicado 

no parecer da EDP; 

3.2. projecto de arquitectura rectificado por forma a prever a eliminação das 

escadas de acesso aos arrumos no piso do sótão através dos fogos, uma vez que se 

considera de contabilizar os espaços dos arrumos que tenham mais que 2.20 m de pé direito 

para efeitos de índice de construção, não havendo viabilidade para o mesmo, face ao 

previsto no artigo 47.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

3.3. elementos gráficos rectificados com indicação da localização do sistema de 

ventilação das casas de banho interiores das lojas, face ao previsto no artigo 87.º do 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas; 

3.4. prever patamar adequadamente dimensionado junto à porta de acesso ao 

prédio (lado posterior do comércio com 112.55 m2), por motivos de segurança; 

3.5. elementos gráficos rectificados de modo a compatibilizar o indicado em planta 

com os cortes, nomeadamente no que se refere ao afastamento aos limites da propriedade; 

3.6. prever receptáculos postais, de acordo com o previsto no Decreto-

Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, na redacção dada pelo Decreto-Regulamentar n.º 

21/98, de 4 de Setembro, devendo ter, nomeadamente, a possibilidade de acesso do 

exterior junto ao espaço público; 

3.7. estimativa de custo da obra rectificada, devendo contabilizar-se a totalidade 

dos espaços (incluindo áreas de circulação) e muros de vedação; 

3.8. alçados e cortes da totalidade dos muros de vedação; 
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4.º no acto do levantamento do alvará de licença de construção, apresentar garantia ou 

depósito bancário no valor de €12.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-estruturas 

públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de acordo com o 

estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas 

desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: “A garantia apresentada não 

cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara Municipal.”; 

5.º durante a execução da obra, acautelar a eventual interferência com as infra-estruturas 

existentes, devendo o mesmo ser solucionado com as respectivas entidades (a cargo do 

requerente); 

6.º as áreas de arrumos no vão da cobertura não poderão ser utilizadas para fins 

habitacionais; 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

7.1. executar as infra-estruturas relativas aos espaços cedidos ao domínio público 

com materiais semelhantes aos existentes na zona e de acordo com o indicado pelo 

Departamento de Obras Municipais, cujo conteúdo deverá ser transmitido ao requerente 

(folhas 103 e 105) e em toda a extensão da propriedade junto ao arruamento do lado Sul; 

7.2. prever a execução da rotunda indicada no cruzamento da Rua Francisco 

António Dias com a Rua D. José Alves Correia da Silva, de acordo com as indicações do 

Departamento de Obras Municipais, incluindo sinalização horizontal e vertical; 

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

danificadas durante a obra e executar o passeio de acordo com o indicado; 

7.4. os trabalhos deverão ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização de 

Obras Municipais. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.9. Processo de obras particulares n.º 35/06 - Joaquim Francisco Freire Fragata 
DLB N.º 1513/06 | De JOAQUIM FRANCISCO FREIRE FRAGATA, residente na Rua D. 

Adelaide Pedrosa Sousa, n.º 18 - Fontainhas, freguesia de Monte Real, referente ao projecto 

de arquitectura para legalização de obras de alteração em moradia unifamiliar, construção 

de telheiros e alteração de muros na Rua D. Adelaide Pedrosa Sousa, n.º 22, da referida 

freguesia, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Espaço 

Urbano Habitacional e em Área de Protecção das Nascentes Minero-Medicinais (Termas de 

Monte Real). 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2006/11/13, com o seguinte teor: 

«Face ao esclarecimento prestado pelos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento através do ofício n.º 7827, de 2006/10/31, constante do respectivo processo 

(folha 132), cujo conteúdo deverá ser transmitido ao requerente juntamente com fotocópia 

do nosso ofício n.º 10945 (folha 131), verifica-se na presente data que, devido à inexistência 

de colector público de saneamento na rua em causa não existe a possibilidade de dar 

cumprimento à condicionante indicada no ponto n.º 1 do parecer da Direcção-Geral de 

Geologia e Energia (“... A rede de saneamento deverá ser ligada à rede de saneamento 

público, rejeitando-se o poço absorvente referenciado no desenho n.º 2 do projecto, dado 
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que o mesmo poderá constituir um foco de contaminação do recurso hidromineral ...”), pelo 

que se emite parecer desfavorável, propondo-se o indeferimento do pedido ao abrigo do 

disposto na alínea c) do n.º 1 e n.º 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/11/13, e face ao disposto no 

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

de 4 de Junho, deliberou por unanimidade notificar o requerente, nos termos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o 

que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 117). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.10. Processo de obras particulares n.º 498/06 - Filipe Ferreira de Sousa 
DLB N.º 1514/06 | De FILIPE FERREIRA DE SOUSA, residente na Rua da Belavista, lote 

30, Urbanização Casais de S. Romão, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de edifício habitacional e comercial e anexo na Rua do 

Fundador D. Álvaro Abranches e Noronha, freguesia de Parceiros, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Média Densidade. 

 Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2006/11/15, com o seguinte teor: 

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

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

1.º o indicado nos elementos gráficos apresentados não coincide com o registado na 

certidão da Conservatória do Registo Predial relativamente à área da parcela e 

confrontações; 

2.º o projecto apresentado não prevê o correcto enquadramento urbanístico relativamente ao 

número de pisos, volumetria e alinhamento, referindo-se que a ocupação dominante no local 

é de dois pisos; 

3.º a pretensão apresentada não permite o alargamento da via, por forma a que a mesma 

tenha a largura mínima de 6.00 m, nos termos do n.º 6 do artigo 26.º do Regulamento do 

Plano Director Municipal, nem prevê um passeio com largura mínima de 1.50 m; 

4.º o pedido não é esclarecedor quanto ao afastamento do edifício ao eixo do caminho 

público nos lados Nascente e Sul, face às confrontações indicadas na certidão da 

Conservatória do Registo Predial; 

5.º deverá prever-se a diminuição da volumetria do anexo ao mínimo indispensável; 

6.º nos alçados deverão constar os acabamentos pretendidos, referenciados de acordo com 

o plano de cores; 

7.º existem discrepâncias entre o projecto de arquitectura apresentado e o indicado no 

projecto de segurança contra riscos de incêndio relativamente ao sentido de abertura das 

portas dos comércios; 
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8.º não é esclarecida a localização do sistema de ventilação das casas de banho interiores, 

nos termos previstos no artigo 87.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

9.º o requerimento apresentado (pedido de licença - Mod. 3 – 01) não indica a totalidade das 

operações urbanísticas pretendidas (demolição do existente). 

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

pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/11/15, e face ao disposto no 

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

de 4 de Junho, deliberou por unanimidade notificar o requerente, nos termos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o 

que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.11. Processo de obras particulares n.º 535/06 - Armando Abreu de Sousa 
DLB N.º 1515/06 | De ARMANDO ABREU DE SOUSA, residente na Rua Capitão Silva 

Mendes, n.º 17, 1º, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, referente ao 

projecto de arquitectura para construção de garagem, com demolição da moradia existente, 

na Rua Joaquim Costa Fialho - Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, numa zona 

sujeita ao Plano de Urbanização da referida Praia. 

 Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2006/11/15, com o seguinte teor: 

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

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

por questões de enquadramento, salubridade e segurança, deverá a construção pretendida 

recuar para a linha da fachada do edifício existente que se pretende demolir junto à 

Travessa José Rebolão, de modo a: 

1.º prever o correcto enquadramento em termos de volumetria; 

2.º permitir a melhoria dos acessos dos veículos de emergência à referida Travessa; 

3.º garantir as condições de iluminação e salubridade do edifício confinante, face ao 

disposto no artigo 73.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas. 

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

pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/11/15, e face ao disposto no 

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

de 4 de Junho, deliberou por unanimidade notificar o requerente, nos termos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o 

que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho encontrava-se ausente da reunião 

aquando da análise e votação do presente assunto. 

 
1.1.12. Processo de obras particulares n.º 634/06 - IMOCOAST - Promoção Imobiliária, 
Unipessoal, Lda 
DLB N.º 1516/06 | De IMOCOAST - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA, com 

sede social na Rua do Jardim (apartado 2990), na localidade de Leiria Gare, freguesia de 

Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para construção de edifício habitacional 

(duas moradias), anexo para instalação de cozinha rústica, piscina, campo de jogos e 

muros, na parcela remanescente de um destaque efectuado numa propriedade situada em 

Casal de Santa Maria, freguesia de Parceiros, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

Para o local foram anteriormente aprovados o pedido de informação prévia n.º 7/04 e 

o pedido de licenciamento de obras, a que corresponde o processo n.º 198/05, referente à 

construção de uma moradia unifamiliar com destaque, tendo em sede do mesmo sido cedido 

ao domínio público uma faixa de terreno destinada a passeio e seis lugares de 

estacionamentos (lado Nascente), podendo considerar-se estes lugares, para efeitos do 

disposto no n.º 3 do artigo 67.º do Regulamento do PDM, relativamente à previsão de 0.5 

lugar por cada fogo do presente processo. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/11/10, constante do respectivo 

processo (folhas 77 e 78), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de 6 meses, os seguintes elementos: 

1.1. requerimento / pedido de licença (Mod. 3 – 01) subscrito pelo Sr. João Alberto 

Bartolomeu, devendo a respectiva assinatura estar conforme o Bilhete de Identidade; 

1.2. elementos gráficos rectificados por forma a prever o pé direito mínimo de 2,20 m 

no corredor de ligação entre as duas moradias, face ao disposto no n.º 2 do artigo 65.º do 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas; 

1.3. planta à escala apropriada por forma a representar a ligação subterrânea entre 

as duas moradias; 

1.4. elementos gráficos rectificados relativamente ao muro no lado Poente, devendo 

prever o afastamento de 5,00 m entre o mesmo e o eixo do arruamento; 

1.5. alçados da totalidade dos muros, não devendo os que confinam com os 

arruamentos exceder 1,50 m de altura; 

1.6. projectos de especialidades; 

2.º prever o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 317/97, de 25 de Novembro, 

relativamente às instalações desportivas, e na Directiva CNQ 23/93, relativamente à piscina; 

3.º garantir em obra o cumprimento do disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 

64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de 

incêndios junto à via; 
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4.º no acto do levantamento do alvará de licença de construção, apresentar garantia ou 

depósito bancário no valor de €4.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-estruturas 

públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de acordo com o 

estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas 

desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: “A garantia apresentada não 

cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara Municipal.”; 

5.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverão estar executadas as infra-

estruturas indicadas no ponto b1 da deliberação de Câmara de 2005/04/27 tomada em sede 

do processo n.º 198/05, nomeadamente no que se refere às infra-estruturas junto ao 

arruamento do lado Nascente e relativas ao alargamento da via, estacionamento e passeio. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.13. Processo de obras particulares n.º 873/06 - Instituto de Gestão Financeira e 
Patrimonial da Justiça 
DLB N.º 1517/06 | De INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA 

JUSTIÇA, com sede social na Avenida 5 de Outubro, n.º 124, Lisboa, referente ao pedido de 

parecer prévio sobre a adaptação interior do antigo edifício do Banco Nacional Ultramarino, 

situado no Largo Santana, freguesia de Leiria, sem intervenções ao nível exterior, para 

instalação de três Juízos Cíveis. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/11/10, constante do respectivo 

processo (folha 33), e face ao disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade emitir parecer prévio favorável à realização da operação urbanística acima 

referida, nos termos do n.º 2 do referido artigo, devendo no entanto atender-se ao 

cumprimento do disposto na legislação em vigor aplicável, nomeadamente no que se refere 

a: 

1.º segurança contra incêndios e questões de salubridade e de ordem sanitária; 

2.º acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada (Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 

de Maio); 

3.º cumprimento do disposto nos artigos 10.º, 12.º e 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, relativamente à 

responsabilidade técnica do projecto e respectiva publicitação da obra, conforme 

preconizado no n.º 7 do artigo 7 do referido diploma legal; 

4.º os trabalhos referentes às infra-estruturas deverão ser acompanhados pelas entidades 

competentes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.14. Processo de obras particulares n.º 875/06 - Pires & Irmão, Lda 
DLB N.º 1518/06 | De PIRES & IRMÃO, LDA, com sede social na Quinta do Pisão, freguesia 

de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura para legalização de obras de alteração e 

ampliação da oficina de automóveis situada no local acima referido, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como áreas de terciário. 
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 Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2006/11/13, com o seguinte teor: 

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

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

1.º face ao indicado na certidão da Conservatória do Registo Predial e o representado em 

planta a propriedade não confronta com caminho público; 

2.º a área da parcela medida em planta não corresponde à área indicada na certidão da 

Conservatória do Registo Predial, sendo que a medida nos elementos gráficos é superior à 

constante do documento de posse; 

3.º a pretensão não é esclarecedora quanto à discrepância detectada entre o representado 

nos processos antecedentes (914/89 e 1540/80) e o indicado no presente processo 

relativamente ao arruamento no lado Nascente; 

4.º não existe viabilidade de legalização das obras de ampliação efectuadas para além das 

anteriormente aprovadas, face ao disposto nos artigos 47.º e 53.º do Regulamento do Plano 

Director Municipal; 

5.º o pedido não é esclarecedor quanto ao cumprimento do disposto no artigo 75.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal, relativamente ao número de lugares de 

estacionamento; 

6.º o projecto apresentado não prevê o cumprimento do previsto nos artigos 71.º e 73.º do 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas, relativamente às condições de iluminação e 

ventilação dos compartimentos da casa do guarda; 

7.º não apresenta parecer favorável emitido pelo Serviço Nacional de Bombeiros e 

Protecção Civil, constando apenas do processo o projecto de segurança contra riscos de 

incêndio autenticado; 

8.º da planta de implantação à escala 1:200 deverá constar a delimitação da parcela, 

incluindo o arruamento de acesso, a pretensão devidamente cotada ao eixo do mesmo, 

indicação das dimensões e área do terreno, áreas impermeabilizadas e respectivo material; 

9.º deverá apresentar esclarecimentos quanto às servidões registadas na certidão da 

Conservatória; 

10.º o pedido não se encontra instruído com: 

10.1. cópia da certidão do Registo Comercial da empresa. Caso a forma de 

obrigar implique a assinatura de mais que um sócio deverá apresentar o requerimento 

devidamente subscrito por estes; 

10.2. ficha com elementos estatísticos, de acordo com a Portaria n.º 1111/01, 19 

de Setembro. 

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

pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

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

 Mais se refere que, caso a pretensão venha a ser reformulada de modo a poder 

regularizar as obras e a utilização para oficina de automóveis, o projecto carecerá de 

pareceres da EP–Estradas de Portugal, EDP, Centro de Saúde e Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Centro, face ao disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 5.º e 

na alínea b) do n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 242/01, de 31 de Agosto». 
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 A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/11/13, e face ao disposto no 

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

de 4 de Junho, deliberou por unanimidade notificar a requerente, nos termos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o 

que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da pretensão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.15. Processo de obras particulares n.º 897/06 - LEIRIGEC - Sociedade Imobiliária e 
Gestão de Espaços Comerciais, S.A. 
DLB N.º 1519/06 | De LEIRIGEC - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E GESTÃO DE ESPAÇOS 

COMERCIAIS, S.A., com sede social na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, n.º 56, 1.º 

esquerdo, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alterações interiores 

(fracções “A” e “D”) do edifício situado no Largo das Forças Armadas, n.º 21, freguesia de 

Leiria, visando a instalação de um estabelecimento de bebidas e respectivas zonas de 

apoio. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/11/16, constante do respectivo 

processo (folha 69), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, 

condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres do Centro de Saúde, cujo conteúdo já é do 

conhecimento da requerente, e Governo Civil, cuja cópia lhe deverá ser remetida (folhas 67 

e 68), nomeadamente no que se refere ao horário de funcionamento; 

2.º apresentar projecto de águas e esgotos no prazo de seis meses. 

 Mais deliberou dar conhecimento à requerente, do conteúdo dos pareceres 

emitidos pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil e Instituto Português do 

Património Arquitectónico (folhas 66, 60, 61) e ao Sector de Licenciamentos Diversos, do 

conteúdo da presente deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.16. Processo de obras particulares n.º 979/06 – SIMALA - Indústria de Compostos, 
S.A. 
DLB N.º 1520/06 | De SIMALA - INDÚSTRIA DE COMPOSTOS, S.A., com sede na Rua 

Coronel José Pascoal, Estrada Nacional 113, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alterações no estabelecimento industrial situado no local 

acima referido, com adaptação do mesmo a armazém de materiais de construção civil, numa 

zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/11/16, constante do respectivo 

processo (folha 155), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
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Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e autorizar o licenciamento da operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

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

aplicáveis; 

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

do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto no artigo 61.º do 

Decreto-Lei acima referido; 

3.º colocar aviso de publicidade no local da obra, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 

78.º do referido diploma legal; 

4.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do disposto no 

artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da Câmara Municipal de 

Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

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

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

público, ao levantamento do estaleiro, se o houver, e à limpeza do local da obra, de acordo 

com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e no artigo 120.º do RMOUCL; 

7.º  antes da emissão da autorização de utilização, apresentar certidão da Conservatória do 

Registo Predial com a anexação das matrizes. (Deverá prever a união das duas parcelas de 

terreno e rectificar a área total da propriedade unificada de forma a que o medido na planta à 

escala corresponda à área registada na respectiva certidão). 

8.º requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e do artigo 46.º do 

RMOUCL; 

9.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

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

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

disponível no Sector de Apoio ao Cidadão desta Câmara e na Internet no sítio www.cm-

leiria.pt.; 

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

elaborado de acordo com o anexo da Portaria n.º 1105/01, de 18 de Setembro; 

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

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

operação urbanística; 

10.5. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete de identidade, 

passaporte, autorização de residência ou documento equivalente nos termos da lei, no caso 

de pessoa singular, ou certidão do registo comercial e cartão de identificação de pessoa 

colectiva, no caso de pessoa colectiva); 

10.6. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto no 

artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro; 
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10.7. apólice de seguro a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º da Portaria n.º 

1105/01 (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do recibo válido comprovativo do 

respectivo pagamento; 

10.8. plano de Segurança e Saúde; 

10.9. livro de obra, com menção do termo de abertura; 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2. Análise dos seguintes processos de informação prévia 
1.2.1. Processo de informação prévia n.º 20/06 - LAR EMANUEL - Instituição Particular 
de Solidariedade Social 
DLB N.º 1521/06 | De LAR EMANUEL – INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE 

SOCIAL, com sede social na Rua Nossa Senhora do Amparo, lote 1, freguesia de Marrazes, 

referente à exposição apresentada em fase de audiência prévia do interessado quanto aos 

motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento do pedido de informação 

prévia sobre a viabilidade de construção de um lar e centro geriátrico de apoio à terceira 

idade na Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que se mantêm os motivos 

que estiveram na origem da proposta de indeferimento, deliberou por unanimidade 

indeferir o pedido de informação prévia sobre a viabilidade de realização da operação 

urbanística acima referida, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei 

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

de 4 de Junho, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 2006/09/14, 

transmitidos através do ofício n.º 10241, datado de 2006/09/29. 

 Mais deliberou informar o requerente de que poderá instruir novo(s) processo(s) 

nos termos do disposto na disposição legal acima referida, devendo ter em conta o conteúdo 

da deliberação tomada em reunião de 2006/09/14. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2.2. Processo de informação prévia n.º 52/06 - Manuel Quitério Duarte 
DLB N.º 1522/06 | De MANUEL QUITÉRIO DUARTE, residente na Rua Cabeço D’El Rei, n.º 

11, na localidade de Quinta do Cabeço, freguesia de Leiria, referente ao pedido de 

informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício habitacional na Rua 

Cabeço D’El Rei, na localidade e freguesia acima indicadas, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Média Densidade. 

Para o local foi anteriormente apresentado o pedido de viabilidade Inf. 97/03, tendo o 

mesmo sido aprovado por deliberação de Câmara de 2003/12/15, sendo o projecto agora 

apresentado idêntico ao anterior. 

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

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/11/13, constante do respectivo 

processo (folha 20), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

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

aprovar o pedido de informação prévia referente à operação urbanística acima referida, pelo 
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prazo de um ano, nos termos do disposto no artigo 17.º da referida disposição legal, 

condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no Regulamento do Plano Director Municipal, nomeadamente no 

que se refere aos artigos 47.º e 67.º (estacionamentos junto à via pública); 

2.º prever o alinhamento com a construção existente do lado Norte (10,50 m ao eixo da via); 

3.º prever o alargamento do arruamento existente do lado Poente, garantindo-se uma faixa 

de via com 3,25 m, medidos a partir do eixo da rua actualmente existente, acrescido de 

estacionamento e passeio, garantindo os alinhamentos previstos em projecto para o edifício 

do lado Norte (processo n.º 911/98); 

4.º os muros propostos a tardoz na zona de escavação deverão ser efectuados de modo a 

diminuir o seu impacto visual, podendo eventualmente ser efectuados em socalcos; 

5.º a cota de soleira em relação à via pública não poderá exceder 1,00 m; 

6.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, nomeadamente, no 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas, no Regulamento do Plano Director Municipal e 

no Regulamento de Segurança Contra Incêndios. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3. Análise do processo de vistoria n.º 20/06 - Maurício dos Santos Sousa 
DLB N.º 1523/06 | De MAURÍCIO DOS SANTOS SOUSA, residente na Quinta do Paraíso, 

n.º 1, 2.º direito, freguesia de Leiria, referente à vistoria para efeitos de beneficiação 

higiénica do prédio situado no local acima referido. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com o teor do auto da vistoria 

efectuada em 2006/08/02, constante do respectivo processo (folha 8), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

1.º ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, o despacho proferido pela Senhora 

Vereadora em 2006/08/02, o qual ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido; 

2.º notificar o(a) proprietário(a) do imóvel, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-lo(a), ao abrigo do disposto 

nos n.ºs 2 e 3 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo 

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

169/99, de 18 de Setembro, para, no prazo de sessenta dias, proceder à realização das 

obras de conservação necessárias à reparação das deficiências constantes no auto de 

vistoria n.º 251/06, cujo teor deverá ser dado conhecimento ao(à) proprietário(a).  

 Mais deliberou transmitir ao inquilino os procedimentos adoptados pela Câmara. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4. Análise dos seguintes processos de loteamento  
1.4.1. Processo de loteamento n.º 6/97 - EDIFOZ - Empreendimentos Imobiliários, S. A. 
DLB N.º 1524/06 | Retirado 

 
1.4.2. Processo de loteamento n.º 1/06 – Adelino Rodrigues Gaspar e Outros 
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DLB N.º 1525/06 | De ADELINO RODRIGUES GASPAR E OUTROS, residente na Travessa 

do Brejo, no lugar de Caxieira da Freguesia de Santa Eufémia, concelho de Leiria, 

acompanhada de um requerimento a solicitar uma operação de loteamento para a 

constituição de 14 lotes para habitação unifamiliar, encontrando-se os lotes de 1 a 7 dentro 

do espaço urbano, em área habitacional e os restantes lotes  « 8 a 14 » estão inseridos  em 

espaço urbanizável, em REN e RAN. 

 A área remanescente encontra-se na sua totalidade em espaço REN e RAN. 

 A planta de síntese não está elaborada de acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 

8.º da Portaria n.º 1110/01, de 19 de Setembro, que remete para a alínea c) do n.º 1 do 

mesmo artigo. 

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

Divisão de Loteamentos de 3 de Novembro de 2006, constante do respectivo processo 

(folha 43 e 43 verso), deliberou por unanimidade manifestar a intenção de indeferir a 

pretensão, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

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

para o efeito notificar-se o requerente nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

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

respectiva proposta de indeferimento do pedido. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
 D e p a r t a m e n t o  d e  O b r a s  M u n i c i p a i s  

 
Processo n.º T – 82/2006 - Projecto de alterações da extensão de Saúde de Monte 
Redondo. Aprovação de projecto. 
DLB N.º 1526/06 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe para a 

aprovação do projecto de arquitectura.  

 A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar o respectivo 

projecto. 

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

 
3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Análise dos seguintes pedidos de responsabilidade civil extracontratual do 
Município de Leiria: 
3.1.1.1. Requerente: João Manuel Félix Vieira. Decisão final 
DLB N.º 1527/06 | Presente a resposta do requerente, com a ENT. 17202/06, de 7 de Julho, 

proferida em sede de audiência de interessados, relativamente à intenção de indeferir o seu 

pedido de indemnização por danos patrimoniais causados no seu veículo automóvel, marca 

e modelo Ford Fiesta, com a matrícula 38-85-LZ, em consequência de embate em buraco 
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existente na estrada de Picoto – Souto da Carpalhosa, no sentido Monte Real, em frente ao 

estabelecimento “Titus Bar” (deliberação n.º 0805/06, de 16 de Junho). 

 Analisada a resposta e com base na informação n.º 33.CDIA/06, de 16 de 

Novembro, anexa à presente acta e que dela faz parte integrante, cujo teor se dá aqui por 

inteiramente reproduzido, entendeu-se não haver motivos para que a Câmara Municipal 

altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento da pretensão, uma vez 

que a pronúncia do requerente não permite obstar aos motivos que estiveram na base do 

projecto de decisão final, notificado a coberto do ofício n.º 12757, de 23 de Junho.  

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

33.CDIA/06, de 16 de Novembro, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por 
unanimidade indeferir o pedido deduzido por João Manuel Félix Vieira Pedro, de 

ressarcimento dos danos causados no veículo automóvel, marca e modelo Ford Fiesta, com 

a matrícula 38-85-LZ, no montante de €71,40, em virtude de embate em buraco ocorrido em 

2006.01.01, na estrada de Picoto – Souto da Carpalhosa, notificar o requerente da presente 

decisão, nos termos do disposto nos artigos 66º, alínea a) e 68º do Código de Procedimento 

Administrativo e determinar o arquivamento do processo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.1.2. Requerente: Sérgio Gaspar de Oliveira. Decisão final 
DLB N.º 1528/06 | Retirado 

 
3.1.1.3. Requerente: Bento Amador Casaleiro Cordeiro. Decisão final 
DLB N.º 1529/06 | Presente a resposta do requerente, com a ENT. 35736/2001, de 17 de 

Dezembro, proferida em sede de audiência de interessados, relativamente à intenção de 

indeferir o seu pedido de indemnização por danos patrimoniais causados no seu veículo 

motorizado, marca e modelo Honda CG125, com a matrícula LM-92-93, no valor de 

€45.072$00, alegadamente resultantes de queda ocorrida em 2000.08.25, na Rua da Paz, 

em frente ao número de polícia 39, devido ao mau estado do alcatrão (deliberação n.º 

1244/01, de 16 de Maio). 

 Analisada a resposta e com base na informação n.º 34.CDIA/06, de 16 de 

Novembro, anexa à presente acta e que dela faz parte integrante, cujo teor se dá aqui por 

inteiramente reproduzido, entendeu-se não haver motivos para que a Câmara Municipal 

altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento da pretensão, porquanto 

não se vislumbram factos que possam suportar uma eventual responsabilização do 

Município de Leiria pelo acidente ocorrido, com a consequente obrigação de indemnização. 

 É que basta falhar um dos 5 requisitos cumulativos de que a lei faz depender a 

verificação daquela obrigação, para que não possa ser imputada a responsabilidade civil 

extracontratual ao Município de Leiria. 

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

34.CDIA/06, de 16 de Novembro, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por 
unanimidade indeferir o pedido deduzido por Bento Amador Casaleiro Cordeiro, de 

ressarcimento dos danos causados no veículo motorizado, marca e modelo de marca e 

modelo Honda CG125, com a matrícula LM-92-93, orçados entre 34.332$00 e 32.266$00, 
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notificar o requerente da presente decisão, nos termos do disposto nos artigos 66º, alínea a) 

e 68º do Código de Procedimento Administrativo e determinar o arquivamento do processo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.1.4. Requerente: Manuel Mendes Abreu 
DLB N.º 1530/06 | Presente o requerimento com a entrada n.º 26.250, de 2006.10.24, 

Manuel Mendes Abreu, com o NIF 179 250 167, residente na Av. 25 de Abril, n.º 210, 3.º 

direito, 2400 Leiria, no qual veio requerer ao município indemnização no valor de €109,15, 

por prejuízos causados no seu veículo automóvel, com a matrícula 22-69-RZ, que se 

encontrava estacionado junto a um canteiro na Rua, lugar e freguesia de Azoia, em virtude 

de uma pedra disparada por uma máquina de cortar relva utilizada por funcionários da 

Câmara, no dia 2006.06.22, em hora que se desconhece, ter partido o vidro lateral do lado 

do condutor da parte da frente do veículo. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 

Administrativa a informação n.º 30.CDIA/06, de 2006.10.25 - sobre a qual recaiu o seguinte 

despacho do Senhor Director do Departamento Administrativo e Financeiro: «Concordo. 

Agende-se para a próxima reunião da Câmara, devendo, previamente, ser efectuado o 

cabimento orçamental», de 2006.10.27 – e que conclui pela proposta de deferimento da 

pretensão do requerente, fundamentando-se nos seguintes termos: 

a) o que releva não é a projecção da pedra contra o vidro da viatura do requerente, 

mero facto causador de prejuízo, mas antes o comportamento do município integrado na 

actividade administrativa de manutenção dos espaços verdes da responsabilidade do 

município ou de uso público (artigo 156.º, alíneas a) e l) do Regulamento de Organização 

dos Serviços Municipais); 

b) o artigo 493.º, n.º 2 do Código Civil ao estipular que “quem causar danos a outrem 

no exercício de uma actividade, perigosa por sua própria natureza ou pela natureza dos 

meios utilizados, é obrigado a repará-los, excepto se mostrar que empregou todas as 

providências exigidas pelas circunstâncias a fim de os prevenir” estabelece assim uma 

presunção de culpa;  

c) a limpeza e manutenção de espaços verdes com recurso a aparadores mecânicos 

(no caso, uma máquina de cortar relva) deve considerar-se perigosa, pela natureza dos 

meios utilizados. Uma vez que da factualidade apurada não resulta que o Município de Leiria 

tenha tomado todas as providências exigidas pelas circunstâncias para evitar a ocorrência 

dos danos, é ele responsável, por culpa presumida, pelos prejuízos causados ao requerente; 

d) os danos causados na viatura do requerente -  quebra do vidro lateral do lado do 

condutor da parte da frente - são uma consequência normal, típica, provável da utilização da 

máquina de cortar relva na actividade de limpeza e manutenção de espaços verdes, 

existindo, portanto, uma relação de causalidade os danos e o facto ilícito culposo praticado; 

d) estão assim cumpridos todos os requisitos cumulativos de que a lei faz depender 

a responsabilidade extracontratual das autarquias locais.  

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

30.CDIA/06, deliberou por unanimidade e manifestar a sua intenção de deferir o pedido de 

indemnização deduzido por Manuel Mendes Abreu, no valor de €109,15, constante da venda 
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a dinheiro n.º V-260016, emitida em 2006.06.26 por Jorge Manuel M. Soares, valor esse que 

foi objecto da proposta de cabimento n.º 5607/06, de 15 de Novembro. 

Mais deliberou notificar o requerente, dispensando a audiência dos interessados, 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 103.º do Código do Procedimento 

Administrativo, uma vez que os elementos constantes do procedimento conduzem a uma 

decisão que lhe é inteiramente favorável. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

3.1.1.5. Requerente: Gracinda Rosa da Graça Coelho Pereira 
DLB N.º 1531/06 | Presente o requerimento com a entrada n.º 6.547, de 2004.02.25, de 

Gracinda Rosa da Graça Coelho Pereira, residente na Rua José Jardim, n.º 19, 2.º, 

2410.124 Leiria, em que requer ao município o ressarcimento dos danos causados na forra 

inferior de protecção do seu veículo automóvel, marca e modelo Mercedes-Benz, com a 

matrícula 78-63-RM, no valor de €99,19, a qual se rompeu em consequência de embate 

ocorrido em 2004.02.03, cerca das 16.30 horas, numa lomba causada pelo mau estado do 

pavimento da citada Rua José Jardim. 

 No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 

Administrativa a informação n.º 35.CDIA/06, de 16 de Novembro ⎯ sobre a qual recaiu o 

despacho « Concordo. Agende-se para a próxima reunião da Câmara.» do Senhor Director 

de Departamento, de 2006.11.20 ⎯ a qual conclui pela proposta de indeferimento da 

pretensão da requerente, nos seguintes termos: 

I - A Rua José Jardim é um bem dominial sob a responsabilidade do Município de Leiria, 

afecto à utilidade pública de circulação de pessoas e bens, cabendo ao Município de Leiria a 

obrigação de assegurar que a rede viária a seu cargo esteja em bom estado de 

conservação, assegurando a inspecção periódica das estradas e caminhos municipais, de 

modo a permitir uma circulação cómoda e segura, e a obrigação de sinalizar devida e 

adequadamente os perigos nela existentes. 

II - A lomba que atravessava, na sua largura, a faixa de rodagem, constituía um obstáculo 

apto a impedir o normal fluxo de trânsito, sobretudo se tivermos em atenção que, na ocasião 

do acidente, os automobilistas não tinham forma de a contornar, uma vez que, em ambos os 

lados da via, se encontravam automóveis estacionados. 

III - De acordo com o que dispõe o Código da Estrada, os obstáculos eventuais devem ser 

sinalizados por aquele que lhes der causa, por forma bem visível e a uma distância que 

permita aos demais utentes da via tomar as precauções necessárias para evitar acidentes. E 

provando-se nos autos que o mau estado do pavimento resultou da passagem de elevado 

número de camiões de grande porte, que transportavam terras provenientes de obras 

particulares, não competia ao Município de Leiria, por dever de ofício, sinalizar essa lomba. 

IV - Não era exigível ao Município de Leiria, naquelas circunstâncias concretas, reparar a via 

municipal quando estavam a decorrer obras particulares que conduziram a um incremento 

do tráfego de pesados naquela zona da cidade. Tal obrigação seria desproporcional aos 

seus meios de serviço, razão por que não houve omissão ilícita de qualquer dever funcional.  

V - Uma vez que os factos provados permitem concluir, por um lado, que o mau estado do 

pavimento não se ficou a dever a falta ou incúria dos serviços municipais em inspeccionar 
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sistematicamente e reparar a estrada e, por outro lado, que o Município não estava obrigado 

a sinalizar a lomba, visto não lhe ter dado causa, também não se mostra cumprido o 

requisito da culpa. 

VI – Por outro lado, em face da prova produzida – designadamente no que respeita às 

características do automóvel, ao conhecimento que a requerente tinha das condições do 

pavimento, à circunstância de, no dia da ocorrência, a requerente não ter tido a possibilidade 

de contornar o obstáculo - a existência da lomba há-de ter-se como susceptível de afectar a 

condução da requerente que, ao circular de automóvel, repetidas vezes, passa por cima 

daquela até que um dia nela embate mais fortemente. Neste caso, os danos sofridos pela 

requerente são uma consequência normal, típica, provável da existência da lomba.  

VII - Considerando que os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

autarquias locais são de verificação cumulativa, apesar de se mostrarem cumpridos os 

requisitos do facto (omissão), dos danos e do nexo de causalidade, não estando os demais 

cumulativamente verificados, tal é o bastante para que não exista a responsabilização do 

Município de Leiria e consequente obrigação de indemnização. 

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

35.CDIA/06, de 16 de Novembro, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por 
unanimidade manifestar a sua intenção de indeferir o pedido deduzido por Gracinda Rosa 

da Graça Coelho Pereira, de ressarcimento dos danos sofridos no valor de €99,19. 

 Mais deliberou notificar a requerente, nos termos do disposto nos artigos 100.º e 

101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 10 dias e querendo, 

pronunciar-se por escrito sobre o projecto de decisão final, informando-a ainda das horas e 

local onde o processo poderá ser consultado.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.1.6. Requerente: Filipe Pereira Gonçalves 
DLB N.º 1532/06 | Presente o requerimento com a entrada n.º 17.855, de 2004.06.07, de 

Filipe Pereira Gonçalves, residente no Casal do Rossio, n.º 8, Cela Nova, Alcobaça, em que 

requer ao município o pagamento das despesas no valor de €230,00 com a substituição dos 

pneus e jantes do lado direito do veículo automóvel que conduzia, com a matrícula 10-84-

DT, danificados quando, no dia 2004.01.26, pelas 02h30m, circulando na EM n.º 356, ao Km 

6, na localidade de Maceira, no sentido Martingança, embateu num buraco que se 

encontrava submerso pela água da chuva e não sinalizado. 

 No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 

Administrativa a informação n.º 36.CDIA/06, de 17 de Novembro ⎯ sobre a qual recaiu o 

despacho «Concordo. Agende-se para a próxima reunião.» do Senhor Director de 

Departamento, de 2006.11.20 ⎯ a qual conclui pela proposta de indeferimento da pretensão 

do requerente, nos seguintes termos: 

I - A via municipal n.º 356, onde ocorreu o embate, faz parte da rede de estradas e caminhos 

municipais. 

II – O Município de Leiria tem o dever de vigiar e fiscalizar de forma sistemática, adequada e 

eficaz as condições em que se encontram as estradas e caminhos municipais, procedendo à 

respectiva reparação, conservação e manutenção.  
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III - Uma vez que os factos provados não permitem concluir que o buraco se ficou a dever a 

falta ou incúria dos serviços municipais em inspeccionar sistematicamente e reparar a 

estrada ou em sinalizar existência do buraco, pois não foi possível estabelecer sequer com 

que antecipação temporal relativamente ao embate o mesmo surgiu, não se mostram 

cumpridos os requisitos da ilicitude e da culpa. 

IV - Mas também não se mostra verificado o nexo de causalidade, porquanto os danos 

sofridos no veículo do requerente não são uma consequência normal, típica e provável da 

existência do buraco. 

V - Considerando que os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

autarquias locais são de verificação cumulativa, basta que não se cumpra um deles para 

inexistir a responsabilização do Município de Leiria e consequente obrigação de 

indemnização. 

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

36.CDIA/06, de 17 de Novembro, prestada pela Divisão Administrativa, deliberou por 
unanimidade manifestar a sua intenção de indeferir o pedido deduzido por Filipe Pereira 

Gonçalves de ressarcimento de despesas no valor de €230,00. 

 Mais deliberou notificar o requerente, nos termos do disposto nos artigos 100.º e 

101.º do Código do Procedimento Administrativo, para no prazo de 10 dias e querendo, se 

pronunciar por escrito sobre o projecto de decisão final, informando-o ainda das horas e 

local onde o processo poderá ser consultado.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.1.7. Requerente: Luis Manuel de Oliveira Costa 
DLB N.º 1533/06 | Retirado 

 
3.2. Análise dos seguintes  processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 1534/06 | A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela 

Senhora Presidente, no período de 9 a 22 de Novembro de 2006 correspondente às Ordens 

de Pagamento Gerais n.ºs: 7792, 7872, 7908 a 7911, 7917, 7948 a 7950, 7963 a 7965, 

7976, 8030, 8033, 8035, 8037, 8039, 8041, 8043 a 8058, 8070 a 8076, 8088 a 8091, 8193, 

8194, 8243, 8258, 8260, 8295 a 8303, 8306, 8310, 8343, 8350, 8351, às Ordens de 

Pagamento de Tesouraria n.ºs : 684 a 686, 688, 690 a 724, 727 a 731, 734 a 739, e às 

Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 3388, 3934, 3935, 4728, 4746 a 4750, 4770, 4771, 

4889, 4919, 4920, 4922 a 4930, 4932, 4933, 4938 a 4952, 4978 a 4982, 4984 a 4996, 4998 

a 5025, 5027 a 5043, 5047, 5061 a 5063, 5090, 5092 a 5098, 5138, 5144, 5145, 5147 a 

5149, 5151, 5153, 5154 a 5162, 5165 a 5171, 5173 a 5175, 5181 a 5184, 5212, 5213, 5215, 

5230, 5233, 5250, 5252, 5260, 5261, 5267, 5269 a 5272, 5283, 5294, 5296, 5310, 5312 a 

5321, 5324, 5339, 5340, 5343, 5347, 5349, 5409 a 5411, 5434, 5438, 5461, 5463, 5473, 

5544, 5549, 5564, 5580, 5583, 5603, 5604, 5605, 5609, 5612, 5614 a 5617, 5624, 5628, 

5645, 5716, 5722, 5735, 5739, 5740, 5749, 5754, 6194, 6568, 6572 a 6576, 6578, 6581, 

6582, 6590, 6985, 7002, 7019, 7032, 7047, 7060, 7168, 7391, 7475, 7476, 7494, 7499, 

7512, 7523, 7528, 7532, 7542, 7552, 7557, 7592, 7633, 7671, 7677 a 7681, 7683 a 7685, 
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7702, 7703, 7706, 7710 a 7712, 7717, 7722, 7728, 7741, 7743 a 7755, 7757 a 7759, 7761, 

7762, 7767, 7768, 7770, 7772 a 7782, 7789, 7801, 7802, 7804 a 7807, 7820, 7821, 7823 a 

7827, 7831, 7834, 7835, 7836, 7839, 7840, 7851, 7872 a 7880, 7882 a 7907, 7912 a 7916, 

7918 a 7945, 7951 a 7962, 7966 a 7972, 7974, 7975, 7977 a 7991, 7993, 7994, 7996 a 

7999, 8007 a 8029, 8031, 8032, 8034, 8036, 8038, 8040, 8059, 8060, 8062 a 8069, 8077, 

8092 a 8094, 8096, 8097, 8147, 8162 a 8165, 8170 a 8172, 8192, 8195 a 8197, 8204 a 

8207, 8209 a 8225, 8227, 8229 a 8231, 8236, 8238, 8241, 8242, 8244, 8247, 8249, 8251, 

8253, 8277, 8307, 8340 a 8342, 8353, 8366, 8370, 8476 no valor total de €2.112.635,23. 

 

3.2.2. XVII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
DLB N.º 1535/06 | Presente a XVII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2006 que se consubstancia na 17.ª Alteração ao Orçamento 

da Despesa, 15.ª Alteração ao Plano de Actividades e 14.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. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por maioria, com os votos de abstenção 

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

António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar a XVII Modificação às Grandes 

Opções do Plano para o presente ano de 2006, com inscrições/reforços no montante de 

€1.125.208,50 e diminuições/anulações no montante de €960.208,50, a XVII alteração ao 

Orçamento da Despesa para o presente ano de 2006, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €1.150.208,50 cada, tal como proposto, de acordo 

com a alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.2.3. Pagamento de factura à Firma “Soc. Comercial Ferragens Huambo, Lda.” 
DLB N.º 1536/06 | Presente segunda via da factura n.º 6188, de 2004.02.04, da importância 

de €14,70 relativa ao fornecimento de 99 m de mangueira heliflex 3/4. 

O original desta factura deu entrada no Sector de Contabilidade em 2004.03.19, 

através do registo n.º 4445/2004, tendo de seguida sido reencaminhada para o Sector de 

Aprovisionamento para confirmação, acabando por se extraviar, desconhecendo-se por que 

motivo. Em finais do mês de Junho do corrente ano, a segunda via da mesma factura foi 

recepcionada no Sector de Contabilidade, com cópia da respectiva guia de remessa 

assinada por funcionário a comprovar que efectivamente este material foi entregue no 

serviço que o requisitou; 

 Considerando que a factura se encontra por regularizar e que a respectiva despesa 

foi objecto da proposta de cabimento n.º 5223/06, de 23 de Outubro, solicita-se autorização 

para se proceder no presente ano económico ao seu lançamento contabilístico, bem como 

ao seu pagamento, dado a mesma nunca ter figurado nos mapas da dívida dos anos 

transactos. 

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

pela alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade autorizar o lançamento no ano económico de 2006 e o pagamento da factura 
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n.º 6188, emitida pela Sociedade Comercial Ferragens Huambo, Lda. em 2004.02.04, no 

valor de €14,70 (catorze euros e setenta cêntimos), com o IVA já incluído. 

 
3.2.4. Resumos de Tesouraria 
DLB N.º 1537/06 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 22 de Novembro de 

2006, apresentando um Total de Disponibilidades de €7.345.465,62 sendo de Operações 

Orçamentais €6.784.204,80 e de Operações de Tesouraria €561.260,82. 

 A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

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

 
4.1. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de empresas. Portaria n.º 
196-A/01 de 10 de Março: Cátia Alexandra Filipe dos Santos e Leonilde Ribeiro Filipe 
DLB N.º 1538/06 | Presente o ofício n.º 2423, de 2006/09/08, do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (ENT. 22591, de 2006/09/12), acompanhado de um pedido 

apresentado por Cátia Alexandra Filipe dos Santos e Leonilde Ribeiro Filipe solicitando 

parecer para a criação de uma empresa no ramo de actividade de Gestão de Instalações 

Desportivas.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, com base na informação prestada pela 

Freguesia de Marrazes, constante no ofício n.º 968/06, de 2006/10/17, anexo ao respectivo 

processo,  ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 24. º da Portaria n.º 196-

A/01, de 10 de Março, deliberou por  unanimidade emitir parecer favorável à criação da 

empresa pretendida, a qual deverá possuir instalações adequadas e licenciadas para a sua 

laboração. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.2. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Criação de Empresas. Portaria n.º 
196-A/01 de 10 de Março: João Augusto Dias Pinto de Almeida 
DLB N.º 1539/06 | Presente o ofício n.º 2425, de 2006/09/08, do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (ENT. 22592, de 2006/09/12), acompanhado de um pedido 

apresentado por João Augusto Dias Pinto de Almeida, solicitando parecer para a criação de 

uma empresa no ramo de actividade de Comércio de Vestuário Têxteis, Artigos de 

Marroquinaria, Produtos Alimentares, Artesanato.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, com base na informação prestada pela 

Freguesia de Leiria constante no ofício n.º 1177, de 2006/10/25, anexo ao respectivo 

processo, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 24.º da Portaria n.º 196-A/01, 

de 10 de Março, deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à criação da empresa 

pretendida, a qual deverá possuir instalações adequadas e licenciadas para a sua 

laboração. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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4.3. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.27231/06) 
DLB N.º 1540/06 | Presente o requerimento do CENTRO DE APOIO AO ENSINO 

SUPERIOR, com sede na Rua D. Dinis, n.º 42, freguesia de Leiria, a solicitar licença 

especial de ruído para o dia 7 de Novembro do corrente ano para proceder à festa da 

«Benção do Caloiro»,  a realizar no Largo da Sé, sito nesta cidade, no horário compreendido 

entre as 23h00m do dia 7 e as 01h00m do dia seguinte, do qual consta o despacho da 

Presidente da Câmara de 6 de Novembro de 2006 a deferir o pedido.  

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

despacho de 6 de Novembro de 2006 da Senhora Presidente a deferir o pedido mediante 

emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
4.4. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho  (ENT.26983/06) 
DLB N.º 1541/06 | Presente o requerimento de NUNO GONÇALO DOS SANTOS SILVA, 
residente na Estrada Principal, n.º 39-B, freguesia da Maceira, a solicitar licença especial de 

ruído para o dia 3 de Novembro do corrente ano para realizar a Festa de Aniversário do 

Estabelecimento sito na morada acima mencionada, no horário compreendido entre as 

20h00m do dia 3 e as 02h00m do dia seguinte, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara de 3 de Novembro de 2006 a deferir o pedido.  

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

despacho de 3 de Novembro de 2006 da Senhora Presidente a deferir o pedido mediante 

emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
4.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT.26982/06) 
DLB N.º 1542/06 | Presente o requerimento do GRUPO DE TEATRO «O NARIZ», com sede 

na Rua Latino Coelho, n.º 12 (Orfeão de Leiria), freguesia de Leiria, a solicitar licença 

especial de ruído para os dias 3 e 4 de Novembro do corrente ano para proceder a 

concertos no âmbito do ACASO – Festival de Teatro, a realizar na morada acima 

mencionada, no horário compreendido entre as 22h00m do dia 3 e as 02h00m do dia 

seguinte e igual período para o dia 4, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da 

Câmara de 3 de Novembro de 2006 a deferir o pedido.  

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

Despacho de 3 de Novembro de 2006 da Senhora Presidente a deferir o pedido mediante 

emissão de licença especial de ruído para o efeito. 

 
4.6. Alargamento de horário dos estabelecimentos comerciais durante a quadra 
natalicia/2006. Ratificação de despacho (ENT.26650/06) 
DLB N.º 1543/06 | Presente o requerimento da ACILIS-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE LEIRIA, BATALHA, PORTO DE MÓS, com sede na Avenida Combatentes 

da Grande Guerra, n.º 42-3.º, freguesia de Leiria,  a solicitar à semelhança dos anos 

anteriores autorização para os estabelecimentos comerciais no concelho de Leiria alargarem 

os períodos de funcionamento na quadra natalícia nos meses de Novembro e Dezembro.   

Assim, para além do período de funcionamento praticado nos restantes meses do ano, o 

alargamento irá traduzir-se na abertura dos estabelecimentos aos sábados e domingos de 
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tarde e dias feriados, mas sempre dentro dos limites fixados pela legislação, nomeadamente 

pelo Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de 

Venda ao Público e de Prestação de Serviços, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara de 8 de Novembro de 2006 a autorizar o pedido.  

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

despacho de 8 de Novembro de 2006 da Senhora Presidente a autorizar o pedido, devendo 

a ACILIS promover a divulgação adequada. 

 

4.7. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho 
(ENT.27092/06) 
DLB N.º 1544/06 | Presente o requerimento de Mário André de Oliveira Brilhante Pedrosa, 

proprietário do  «ALIBI ROCK CAFFE», sito no Edifício Maringá, Avenida Cidade Maringá, 

Cave, freguesia de Leiria, a solicitar o prolongamento do horário de funcionamento de mais 

uma hora nos dias 16 e 18 de Novembro do corrente ano, para festejar o aniversário do 

estabelecimento acima mencionado, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da 

Câmara de 8 de Novembro de 2006 a deferir o pedido. 

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

despacho de 8 de Novembro de 2006 da Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante a 

comunicação através de oficio ao interessado. 

 

4.8. Apoio à Freguesia de Amor para reparações do cemitério da Coucinheira  
DLB N.º 1545/06 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido formulado pela Freguesia de Amor (ENT 15126/06), para 

apoio na reparação de muros exteriores do Cemitério da Coucinheira e muros interiores da 

Capelinha. 
Vem agora a Freguesia de Amor solicitar à Câmara um apoio financeiro no valor de 

€6.655,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea a) do n.º 

4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

conceder um apoio à Freguesia de Amor no valor de €6.655,00 (seis mil, seiscentos e 

cinquenta e cinco euros) para as obras de reparação do Cemitério da Coucinheira. 

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

10/0805010201 (2003-I-328), e foi objecto da proposta de cabimento n.º  5582/06, de 15 de 

Novembro. 

 
4.9. Apoio à Freguesia de Santa Eufémia para arranjos exteriores no cemitério 
DLB N.º 1546/06 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido formulado pela Freguesia de Santa Eufémia (ENT 

11891/06), para apoio nos arranjos exteriores do cemitério de Santa Eufémia. 
Vem agora a Freguesia de Santa Eufémia solicitar à Câmara um apoio financeiro no 

valor de €52.946,21. 

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 
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conceder um apoio à Freguesia de Santa Eufémia no valor de €52.946,21 (cinquenta e dois 

mil, novecentos e quarenta e seis euros e vinte e um cêntimos) para arranjos exteriores do 

cemitério de Santa Eufémia. 

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

rubrica 2005-I-152, e foi objecto da proposta de cabimento n.º  5579/06, de 15 de Novembro. 

 
4.10. Valorlis. Acta da Assembleia Geral de 24 de Outubro de 2006 
DLB N.º 1547/06 | Considerando a decisão tomada pela Assembleia Geral da “Valorlis - 

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.”, realizada em 24 de Outubro de 2006, 

no sentido de manter o aterro sanitário na área do concelho de Leiria, no local onde 

actualmente se encontra instalado. 

Considerando que o Município de Leiria votou contra a solução deliberada. 

Considerando que a referida decisão viola expressamente o preceituado no Acordo 

Parassocial outorgado por todos os accionistas e, nessa medida, os vincula. 

Considerando que o acordo parassocial, em caso de litígio ou desacordo 

relativamente à execução do acordado prevê a sua resolução por recurso à auto-

composição dos interesses em causa através de acordo das partes, como primeira solução 

e por recurso à arbitragem voluntária, como segunda solução, sem todavia, afastar a 

possibilidade de recurso aos tribunais comuns. 

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

poderes à Senhora Presidente para, em representação do Município de Leiria, promover a 

realização de reunião  no edifício-sede do Município, sito no Largo da República desta 

cidade, com vista à resolução do problema por acordo, em cumprimento do que se encontra 

contratualmente firmado. 

 Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente para promover o recurso à 

arbitragem voluntária caso esta se torne necessária para resolução do diferendo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
4.11. Apoio à Freguesia da Chainça para arranjos paisagísticos na envolvente do 
Polidesportivo  
DLB N.º 1548/06 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido formulado pela Freguesia de Chainça (ENT 18167/06), 

para apoio financeiro para conclusão das obras de arranjo paisagístico referentes ao 

Polidesportivo da Chaínça. 
Deste modo, propõe-se que a Câmara delibere atribuir um apoio financeiro no valor 

de €44.190,00 (quarenta e quatro mil, cento e noventa euros) para arranjos paisagísticos na 

envolvente do Polidesportivo da Chainça – 2.ª fase. 

A Câmara, depois de analisar o assunto , ao abrigo do estipulado na alínea a) do n.º 

4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

conceder um apoio à Freguesia de Chainça no valor de €44.190,00 (quarenta e quatro mil, 

cento e noventa euros) para arranjos paisagísticos na envolvente do Polidesportivo da 

Chaínça – 2.ª fase. 
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O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, 

rubrica 2006-I-241, e foi objecto da proposta de cabimento n.º  5648/06, de 17 de Novembro. 

 
4.12. Apoio à ACILIS - Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de 
Mós para concurso de montras de Natal  
DLB N.º 1549/06 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, uma proposta que a seguir se transcreve: 
«A Câmara tem procurado apoiar as iniciativas do comércio local, nomeadamente 

através da sua Associação, no sentido de auxiliá-los na sua afirmação perante as novas 

formas de concorrência e reforçar a definição da sua quota de mercado. 

O período das festas de Natal constitui uma excelente oportunidade não só para 

tornar mais visível o comércio de rua mas também para promover a sua animação e, com 

ela, a animação da cidade. 

As montras são o cartão de visita deste tipo de empresas. Muito para além da mera 

divulgação de produtos, a montra pode ser associada à criatividade, ao dinamismo, ao 

sentido estético e bom gosto dos proprietários. 

Um concurso de montras é sempre uma boa oportunidade de evidenciar esses 

predicados e de valorizar a actividade no seu todo. Nos últimos anos, a Câmara tem 

colaborado com a ACILIS na realização de vários concursos de montras, nomeadamente 

neste período, com uma cada vez maior adesão e com grande sucesso junto das empresas 

e do público. 

Mais uma vez, a ACILIS vem solicitar o nosso alto patrocínio (Ent. N.º 27108/2006), 

através da atribuição de um apoio financeiro de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 

para fazer face a despesas de organização, nomeadamente na aquisição dos prémios a 

atribuir aos concorrentes. 

Porque nos parece de maior interesse manter este concurso que já se vai 

enraizando nas tradições natalícias de Leiria, propomos a atribuição do solicitado apoio 

financeiro de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros)». 

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

pela alínea a) do n.º 4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade atribuir um apoio no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) à Acilis 

para a realização do Concurso de Montras.  

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

rubrica 2006-A-265, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 5647/06, de 17 de Novembro. 

 
4.13. Apoio à Freguesia da Boa Vista para requalificação da Fonte da Horta  
DLB N.º 1550/06 | Retirado  
 
4.14. Incubadora D. Dinis 
DLB N.º 1551/06 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento, Dra. Neusa 

Magalhães um pedido formulado pela Incubadora D. Dinis (ENT 27517/2006) a solicitar 

apoio financeiro para custos de instalação que, não estavam inicialmente previstos em 

candidatura, de modo a dar-se início à actividade da IDD o mais rapidamente possível. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea n) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 28.º ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade conceder um apoio financeiro à Incubadora D. Dinis 

no valor de €125.000,00 (cento e vinte e cinco mil euros) para instalações provisórias para 

início da actividade da Incubadora o mais rapidamente possível. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

4.15. Apoio à Freguesia de Ortigosa para o Parque Temático da Lagoa  
DLB N.º 1552/06 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, 

Dra. Neusa Magalhães, um pedido formulado pela Junta de Freguesia de Ortigosa (ENT 

17976/06), para apoio nas obras de construção do Parque Temático da Lagoa. 
Considerando ser convicção deste Município que as Freguesia podem, localmente, 

garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e com maior 

racionalização de custos. 

Verificando-se que a Freguesia de Ortigosa tem como prioridade a melhoria da 

qualidade dos equipamentos da freguesia, propõe-se que a Câmara delibere atribuir um 

apoio financeiro à Freguesia da Ortigosa no valor de €40.000,00 (quarenta mil euros) para 

as obras do Parque Temático da Lagoa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, no uso da competência conferida pela alínea 

a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 
atribuir o apoio à Freguesia de Ortigosa no valor de €40.000,00 (quarenta mil euros), 

condicionado à execução da 2.ª fase do projecto, que caso não venha a ser implementado 

reduzir-se-á o apoio em 50%. 

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

rubrica 2005-I-183, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 5646/06, de 17 de Novembro. 

 
4.16. Revogação de apoio atribuído à Freguesia das Cortes para obras de ampliação 
do cemitério 

DLB N.º 1553/06 | Retirado 

 
 

Ponto cinco 
 Depar tamento  de  Educação e  Acção Soc ia l   

 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Acção Educativa  
5.1.1. Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar. 
Transferência das verbas do 1.º período (Setembro, Outubro, Novembro e 
Dezembro/2006) do ano lectivo de 2006/2007 
DLB N.º 1554/06 | Retirado 
 
5.1.2. Os Malmequeres. Apoio 
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DLB N.º 1555/06 | Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura que a 

seguir se transcreve: 

 «Os Malmequeres, Instituição de utilidade Pública (Diário da República, III Série, n.º 

13, de 16 de Janeiro de 1991) e seu Centro de Ocupação Permanente tem desenvolvido 

meritório trabalho na integração de pessoas com deficiência, valorizando as competências 

das mesmas, através de projectos e metodologias de envolvimento da comunidade; 

 Considerando que existe desde 2003 um acordo de colaboração com a Ludoteca 

«Os Malmequeres», no sentido da sua integração na Rede de Ludotecas de Leiria e que se 

tem traduzido na realização de diversos projectos, nomeadamente, «Ludoteca Itinerante», 

«Visitas organizadas à Ludoteca»; Semanas Temáticas, participação nos projectos «Aldeia 

de Natal», «Trocar por Miúdos», «Animação no Hospital»; 

Considerando que o Plano de Actividades para 2005/2006 decorreu de acordo com 

o pré-estabelecido e que o Centro de Ocupação Permanente «Os Malmequeres» já 

procedeu à entrega do respectivo relatório; 

Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de € 8.000,00 à Instituição «Os 

Malmequeres» para apoio às actividades desenvolvidas pela Ludoteca, valor esse que foi 

objecto de proposta de cabimento n.º 5577/06, de 15 de Novembro». 

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

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade concordar 

com a proposta apresentada e autorizar a atribuição de subsídio no valor de € 8.000,00 (oito 

mil euros) à Instituição «Os Malmequeres», para apoio às actividades desenvolvidas pela 

Ludoteca. 
 

5.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Acção Social  
5.2.1. Apoio financeiro às Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria 
DLB N.º 1556/06 | Foi presente pela Senhora Vereadora da Acção Social e Família, Dra. 

Neusa Magalhães, um pedido formulado pelas Obras Sociais do Pessoal da Câmara 

Municipal de Leiria (ENT 25502/06), para aquisição dos géneros alimentares tradicionais e 

essenciais que integram o “Cabaz de Natal”, a entregar aos associados na quadra natalícia 

que se aproxima.  
Face aos investimentos realizados ao longo do ano em curso e aos encargos 

mensais com comparticipações, as OSPCML não têm condições financeiras para suportar a 

aquisição do Cabaz de Natal, o qual, para muitas famílias constitui a única possibilidade de 

ter uma ceia de natal melhorada. 

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

pela alínea p) do n.º 1 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de €40.000 (quarenta mil euros) às Obras 

Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria, para custear parte dos custos referentes 

à distribuição do cabaz de natal aos seu associados. 

O apoio a efectuar está em conformidade com a rubrica orçamental 01.03/04.07.01 

com a proposta de cabimento n.º 5578/06, de 15 de Novembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.2.2. Programa "Em Busca do Tesouro das Famílias". Comparticipações financeiras à 
Vida Plena. Associação de Solidariedade Social de Leiria e à Academia Cultural e 
Social da Maceira 
DLB N.º 1557/06 | Presente a Proposta que se transcreve: 

«O Programa «Em Busca do Tesouro das Famílias», aprovado em reunião de 

Câmara de 12/10/2006, que tem como principais objectivos a redução de factores de risco e 

o aumento de factores de protecção, individuais e familiares, através do desenvolvimento de 

competências parentais adaptativas, junto de famílias com crianças entre os seis e os doze 

anos de idade, das freguesias de Maceira e Marrazes, está a ser implementado em parceria 

com várias organizações locais: 

- Vida Plena – Associação de Solidariedade Social de Leiria; 

- Associação de Solidariedade de Leiria (Club-Bus); 

- Academia Cultural e Social de Maceira; 

- Agrupamento de Escolas de Maceira; 

- CERCILEI; 

- Associação dos Amigos da Mata dos Marrazes – AMITEI; 

- Centro Distrital de Segurança Social de Leiria; 

Conforme deliberação de 2006/10/12, que prevê o acordo de parceria, compete à 

Câmara Municipal de Leiria a «aquisição e/ou financiamento de bens de consumo a utilizar 

no Programa», e a «atribuição de compensações financeiras á Vida Plena – Associação de 

Solidariedade de Leiria, e, à Academia Cultural e Social de Maceira, pela utilização das suas 

instalações e equipamentos para realização das sessões com as famílias», de acordo com o 

estipulado na parte I, números 4) e 6) respectivamente. 

Assim, e estando calendarizado o início das sessões, para o mês de Novembro de 

2006, propõe-se que sejam atribuídas comparticipações financeiras à Vida Plena – 

Associação de Solidariedade Social de Leiria e à Academia Cultural e Social de Maceira, 

pela utilização das suas instalações e equipamentos, para a realização das sessões com as 

famílias, bem como para a aquisição de alguns bens de consumo a utilizar no Programa no 

valor de três mil e seiscentos euros, a cada uma das citadas Instituições Privadas de 

Solidariedade Social, correspondentes a três acções distintas em cada uma das IPSS e 

integrando cada acção  doze sessões (€100/sessão, contemplando €60/bens de consumo e 

€40/equipamento e instalações x 36 sessões = €3600).  

Propõe-se ainda que o valor de €3.600,00 relativo a cada uma das IPSS, seja 

distribuído por três tranches iguais, no valor de €1.200,00, a pagar no início de cada uma 

das três acções, ou seja, que a primeira tranche seja paga em Novembro do presente ano, à 

Vida Plena – Associação de Solidariedade Social de Leiria – €1.200,00 e à Academia 

Cultural e Social de Maceira – €1.200,00, devendo as outras duas tranches serem pagas, 

respectivamente em Março e Outubro de 2007, mediante apresentação prévia de relatórios 

de avaliação do Programa, a elaborar conjuntamente pelos técnicos das organizações 

parceiras.  

 A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em conta o interesse municipal de 

natureza social, na promoção da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos residentes no 
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concelho, nomeadamente dos grupos sociais que se encontram em situação de maior 

vulnerabilidade como são disso exemplo as crianças, beneficiárias directas do programa 

apresentado, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipação financeira no valor total de €3.600,00 (três mil e seiscentos euros) à Vida 

Plena – Associação de Solidariedade Social de Leiria e uma comparticipação financeira 

valor total de €3.600,00 (três mil e seiscentos euros) à Academia Cultural e Social de 

Maceira, a pagar em três tranches no valor de €1.200,00 (mil e duzentos euros) para cada 

IPSS, sendo que as primeiras deverão ser pagas em Novembro do presente ano e as 

segundas e terceiras em Março e Outubro de 2007, mediante apresentação prévia de 

relatórios de avaliação do Programa, a elaborar conjuntamente pelos técnicos das 

organizações parceiras.  

 Os apoios a efectuar estão em conformidade com as Opções do Plano para 2006, 

CAE 11/040701 (2006-A-62), e foram objecto das propostas de cabimento n.º  5385/06 e 

5401/06, de 31 de Outubro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.2.3. Rectificação de apoio financeiro atribuído à Conferência S. Vicente Paulo da 
Barreira 
DLB N.º 1558/06 | Foi presente pela Senhora Vereadora da Acção Social e Família, Dra. 

Neusa Magalhães, uma informação segundo a qual, por lapso, foi atribuído o apoio 

financeiro à Conferência de S. Vicente Paulo da Barreira no valor de €1.000,00, através da 

deliberação n.º 1269/06, de 28 de Setembro, quando o mesmo já havia sido atribuído por 

sua deliberação n.º 0672/06, de 18 de Maio. 

Propõe-se que a Câmara delibere rectificar a sua deliberação n.º 1269/06, de 

2006/09/28, suprimindo o apoio financeiro então atribuído à Conferência de S. Vicente Paulo 

da Barreira, no valor de €1.000,00. 

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

deliberou por unanimidade aprovar a rectificação acima proposta. 

 
 

Ponto seis 
 D epar tamento  de  Cul tura ,  Despor to  e  Juventude 

 
6.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Cultura 
6.1.1. Subsídios aos grupos de música tradicional do concelho 
DLB N.º 1559/06 | Tendo em conta os critérios de atribuição de subsídios estabelecidos no 

Protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Leiria e os Grupos de Música Tradicional 

do Concelho, e atendendo aos Relatórios de Actividades relativos a 2005 apresentados 

pelos mesmos, propõe-se de acordo com as regras previamente estabelecidas, que seja 

atribuída a 2.ª prestação do subsídio anual aos Grupos de Música Tradicional do Concelho 

de Leiria, de acordo com o mapa anexo, utilizando para o efeito a verba prevista no Plano de 

2006 na rubrica 12/040701 A 236 (Apoio a Organismos Promotores de Cultura-Apoio a 
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funcionamento e actividades – Grupos de Música Tradicional Portuguesa), valor esse que foi 

objecto de proposta de cabimento n.º 5583/06, de 15 de Novembro. 
GRUPO COEFICIENTE 

DE ANÁLISE 
2ª PARTE DE 2006 (60% de 

€20.000) 

Associação Terra Nova 500 €2.500,00 

Grupo de Danças e Cantares de S. Romão 500 €2.500,00 

Leiricanta – Grupo de Música Tradicional do Ateneu 

Desportivo de Leiria 

500 €2.500,00 

Grupo de Música Popular “Tradições” – Orfeão de Leiria 425 €2.125,00 

Grupo Pinhal d’El-Rei 475 €2.375,00 

TOTAL 2400 €12.000,00 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando o relevante papel na 

promoção cultural desempenhado pelos grupos de música tradicional portuguesa do 

Concelho e o Protocolo estabelecido, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir aos grupos 

constantes do mapa acima apresentado, o equivalente à segunda prestação, no valor total 

de €12.000,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.2. Concerto de Natal pelos coros da cidade 
DLB N.º 1560/06 | Realiza-se na Sé Catedral de Leiria, no dia 18 de Dezembro, às 21h30m, 

o tradicional Concerto de Natal pelos Coros da cidade, cuja organização está a cargo da 

Paróquia de Leiria, Câmara Municipal de Leiria e Grupos Corais da cidade. 

 Tendo em conta que o Concerto de Natal é já uma tradição cultural cuja  

particularidade é a  de unir os Grupos Corais da Cidade  que preparam  para a ocasião   um 

repertório de grande qualidade e beleza muito apreciado pelo público, julga-se ser de apoiar 

o evento nos moldes habituais nomeadamente, decoração da Sé, execução gráfica e 

impressão do material de divulgação e atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Leiria uma  comparticipação para o lanche convívio dos coralistas, no montante de €600,00, 

objecto da proposta de cabimento n.º 5586/06, de 15 de Novembro, na rubrica orçamental 

12/040701.     
A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação da Divisão 

de Cultura e Gestão de Espaços Culturais, considerando que o Concerto de Natal pelos 

Coros da cidade se reveste de interesse cultural, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro deliberou por unanimidade apoiar a 

actividade e atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Leiria um apoio no valor 

de €600,00 (seiscentos euros) para fazer face aos encargos com o lanche convívio  dos 

coralistas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.3. Apoio à Freguesia da Carreira para construção de estrutura de armazenamento 
de material para a Junta e Colectividades da Freguesia 
DLB N.º 1561/06 | Foi presente um pedido formulado pela Freguesia da Carreira relacionado 

com as actividades das Colectividades e da Junta de Freguesia, no qual é solicitado apoio 

financeiro para a construção de um espaço em comum a estas entidades para guarda de 

CMLeiria/ Acta n.º 27, de 2006.11.23 
 
 



1586 (43) 
 

materiais da Junta e guarda de equipamento das Colectividades, a instalar no recinto do 

Cemitério.  

Considerando o importante papel quer da Junta quer das Colectividades no 

desenvolvimento cultural e social do concelho de Leiria e a necessidade urgente da 

construção da referida estrutura de armazenamento, propõe-se o apoio financeiro à 

Freguesia da Carreira no valor de €12.254,55 (doze mil, duzentos e cinquenta e quatro 

euros e cinquenta e cinco cêntimos). 
A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,  deliberou por maioria, com os votos 

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

Caleira e o Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, conceder um apoio à 

Freguesia da Carreira no valor de €12.254,55 (doze mil, duzentos e cinquenta e quatro 

euros e cinquenta e cinco cêntimos). 

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

rubrica 2006-I-308, e foi objecto da proposta de cabimento n.º  5754/06, de 24 de Novembro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.4. Candidatura ao Programa Operacional da Cultura (POC) Acção 2 - Eventos de 
animação cultural, na fase de arranque dos mesmos recintos do projecto 
"Programação Cultural do Cine-Teatro de Leiria". 
DLB N.º 1562/06 | De acordo com instruções superiores, informa-se esta Câmara que se 

encontra em elaboração a candidatura ao Programa Operacional da Cultura (POC) | 

SUBPROGRAMA 2 – Promoção do Acesso a Bens Culturais | MEDIDA 2.1– Criação de uma 

Rede Fundamental de Recintos Culturais | ACÇÃO 2 – Eventos de Animação Cultural, na 

fase de arranque dos mesmos Recintos, do projecto “Programação Cultural do Cine-Teatro 

de Leiria – 1.º Ano”, com o valor previsto de €392.000,00, com a comparticipação de 50%. 

A Câmara tomou conhecimento. 

 
6.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desporto 
6.2.1. Programa de apoio ao Associativismo Desportivo. Época Desportiva 2006/2007 
DLB N.º 1563/06 | No âmbito das candidaturas feitas pelos Clubes/Colectividades e outras 

entidades do Concelho de Leiria aos apoios previstos no Programa de Apoio ao 

associativismo Desportivo (P.A.A.D.) para a época desportiva de 2006/2007, propõe a 

Senhora Vereadora do Desporto, Eng. Isabel Gonçalves, a atribuição dos apoios nas 

seguintes áreas: 
Actividade Regular 

CLUBE/COLECTIVIDADE FREGUESIA VERBA 

C.C. Pesca D.Dinis  Amor €500,00 

C.R.C. 22 de Junho Amor €2.533,00 

G.D.R.C. "Unidos"  Amor €1.007,00 

A.D.R. Barreiros     Amor €5.315,00 

C.R.D. Soutocico     Arrabal €2.435,00 

C.C. Amigos do Vale Arrabal €500,00 

Casa do Povo do Arrabal Arrabal €500,00 
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G. Desportivo de São Bento  Arrabal €1.753,00 

A.R.C.D. Alcogulhe Azoia €500,00 

A.D.R.C. Azóia Azoia €876,00 

A. R. C. D. Vale do Horto a) Azóia €500,00 

G. Alegre e Unido Bajouca €9.435,00 

C. de Atletismo  da Barreira    Barreira €8.283,00 

BARDEC  Barreira €500,00 

A.C.D.R. Andreus  Barreira €500,00 

C.C.R. do Telheiro  Barreira €2.907,00 

Clube de Badminton de Leiria Barreira €5.124,00 

G.D. Bidoeirense    Bidoeira €9.184,00 

U.D. Carriço e Bid. de Baixo Bidoeira €951,00 

C.C.R.B. de Baixo e Carriço  Bidoeira €500,00 

A.R.C.D. da Texugueira Bidoeira €500,00 

G.D.R. Boavista Boavista €5.216,00 

A.C.R. Soutos a) Caranguejeira €3.635,00 

A.C.P. Caranguejeira   Caranguejeira €3.351,00 

U. Desportiva da Caranguejeira Caranguejeira €5.539,00 

G.D.C.R. Caldelas Caranguejeira €500,00 

C.R. de Carvide  Carvide €500,00 

C.D.R. Outeirense Carvide €1.136,00 

C. R. Moinhos de Carvide   Carvide €500,00 

G. Desportivo Carreirense   Carreira €2.017,00 

A.C.P. “Os Pampos” Carreira €500,00 

C. de Caçadores Chainça  Chainça €500,00 

U.D.R. Coimbrão   Coimbrão €7.364,00 

A.R.C.S. Mateus  Colmeias €500,00 

A.C.D. Igreja Velha Colmeias €1.136,00 

C.R.C. “O Abelha” Colmeias €2.874,00 

A.C.R.D. Reixida  Cortes €500,00 

G.D.R. Famalicão  Cortes €500,00 

C.P.C.R. Cortes  Cortes €1.167,00 

Clube de Judo Dragão Leiria €8.522,00 

Clube de Escalada de Leiria a) Leiria €500,00 

Clube Escola de Ténis de Leiria Leiria €2.132,00 

Ateneu Desportivo de Leiria Leiria €16.864,00 

Juventude Desportiva do Lis Leiria €16.308,00 

A.D.C.R. Bairro Anjos Leiria €17.263,00 

A.S. Académico de Leiria Leiria €23.190,00 

Hóquei Clube de Leiria Leiria €12.173,00 

Núcleo Sportinguista de Leiria     Leiria €3.142,00 

Clube de Veteranos do Lis Leiria €8.858,00 

Clube de Orientação do Centro Leiria €14.707,00 

União Desportiva de Leiria Leiria €14.538,00 

Clube Basquetebol Leiria   Leiria €10.769,00 

C.S. Karaté Do de Leiria Leiria €6.132,00 

Moto Clube de Leiria  Leiria €500,00 

C.S.P. Paulo VI Leiria €2.483,00 

Cercilei a) Leiria €5.371,00 

A. de Surdos Alta Estremadura Leiria €1.450,00 

União de Ciclismo de Leiria  Leiria €10.461,00 
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C.P.R. Pocariça   Maceira €2.862,00 

A.C.R. Arnal Maceira €7.193,00 

C.C.R. Arneiro  Maceira €500,00 

A.C.R. Maceirinha Maceira €5.245,00 

C. P. R. A – do – Barbas Maceira €2.948,00 

S. Columbófila de Leiria  Marrazes €500,00 

A.R.D. Outeiros Gândara Marrazes €9.131,00 

S.C.L. Marrazes Marrazes €14.293,00 

Atlético Clube da  Sismaria Marrazes €17.461,00 

Modelis Marrazes €5.878,00 

S. Columbófila Campos do Lis  Marrazes €500,00 

Serrada do Pinhal – A.R.C.   Marrazes €500,00 

L.S.  Cultural Campos do Lis Marrazes €500,00 

G.R.A.C. Janardo Marrazes €500,00 

C.R.C. "Águias"  Memória €3.377,00 

A. D. E. R. B. A.  a) Memória €500,00 

A.D.R. da Mata  Milagres €2.141,00 

N.D. Motorizados de Leiria  Milagres €1.195,00 

G.C.D. "Figueiras"  Milagres €1.222,00 

A. C. D. R. Casal da Quinta Milagres €935,00 

G.D. Monte Real   Monte Real €4.242,00 

A.C.D.S. Porto d'Urso Monte Real €966,00 

S.C. Granja M. Real  Monte Real €500,00 

A. C. D. R. Várzeas Monte Real €755,00 

Motor Clube  Monte Redondo €1.262,00 

A.C.R.D.C. Sismaria     Monte Redondo €1.878,00 

G.D.R. Casal Novo Monte Redondo €2.945,00 

"Os Magníficos"   Monte Redondo €500,00 

Ribaliz F.C.     Ortigosa €500,00 

G.D. Santo Amaro Ortigosa €3.470,00 

Basket Clube do Lis Ortigosa €3.697,00 

G.D.R. Parceiros Parceiros €5.956,00 

A.R. Amigos do Brogal   Parceiros €500,00 

Bridge Clube de Leiria Parceiros €4.053,00 

Ciclo Clube de Parceiros Parceiros €500,00 

C. Internacional Ténis Leiria Pousos €14.091,00 

A.R. Lugares Unidos Pousos €7.471,00 

G.R. Amigos da Paz Pousos €18.363,00 

Juventude Vidigalense Pousos €20.564,00 

G.R. Amigos da Juventude Pousos €2.586,00 

U.R.C.D. "Os Unidos"   Pousos €1.578,00 

Núcleo Karaté Vidigalense Pousos €3.983,00 

A. R. Andrinense Pousos €500,00 

A. D. R. C. Vidigalense Pousos €500,00 

C.A. Regueira de Pontes  Regueira de Pontes €500,00 

G.D.R. São Guilherme Santa Catarina da Serra €1.058,00 

União Desportiva da  Serra Santa Catarina da Serra €9.481,00 

A.S. Ulmeiro Santa Catarina da Serra €500,00 

C.C.R. Vale Tacão Santa Catarina da Serra €500,00 

A. C. R. D. Santa Eufémia Santa Eufémia €910,00 

A.P.C.R.D. Picoto  Souto da Carpalhosa €500,00 
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A.R.C. Valpedrense  Souto da Carpalhosa €500,00 

A.C.D. Santa Bárbara Souto da Carpalhosa €2.252,00 

Nesta área de apoio, as verbas serão disponibilizadas com a seguinte periodicidade: 

Até €500,00 – durante o mês de Janeiro; 

De €501,00 até €1.500,00 – Janeiro e Fevereiro; 

De €1.501,00 até €3.000,00 – Janeiro, Fevereiro e Março; 

De €3.001,00 até €5.000,00 –Janeiro, Fevereiro, Março e Maio; 

Superior a €5.000,00 – Mensalmente a partir de Janeiro até 31 de Julho. 
Gestão de Instalações / Aluguer Instalações Desportivas 

CLUBE/COLECTIVIDADE FREGUESIA VERBA 

C.R.C.  22 de Junho Amor €1.109,00 

A.D.R. Barreiros Amor €5.986,00 

G.D.R.C. Unidos Amor €464,00 

C.R. Desportivo do Soutocico Arrabal €1.548,00 

Grupo Alegre e Unido Bajouca €2.812,00 

C. C. R. Telheiro Barreira €5.499,00 

G.D.R. Bidoeirense Bidoeira €7.981,00 

G.D.R. Boavista Boavista €4.258,00 

U. D. Caranguejeira Caranguejeira €888,00 

A. C. P. Caranguejeira Caranguejeira €484,00 

G.D. Carreirense Carreira €418,00 

C.D. Recreativo Outeirense Carvide €911,00 

U. D. Recreativa do Coimbrão Coimbrão €1.247,00 

A.C.D. Igreja Velha Colmeias €529,00 

C.R.C. “O Abelha” Colmeias €1.972,00 

C. P. C. R. Cortes Cortes €93,00 

A. S. Académico Leiria Leiria €4.727,00 

C. Shotokan Karate-Do Leiria Leiria €311,00 

União Desportiva de Leiria Leiria €7.747,00 

Juventude Desportiva do Lis Leiria €5.986,00 

Núcleo Sportinguista de Leiria Leiria €1.067,00 

C. S. P. Paulo VI Leiria €2.489,00 

A.C.R.  Maceirinha Maceira €7.981,00 

C.P.R. Pocariça Maceira €2.857,00 

C. P. R. A – do – Barbas Maceira €352,00 

Modelis Marrazes €499,00 

S.C.L. Marrazes Marrazes €7.981,00 

A.R.D. Outeiros da Gândara Marrazes €5.986,00 

Atlético Clube da Sismaria Marrazes €799,00 

A.D.R. Mata Milagres €1.247,00 

G.C.D. Figueiras Milagres 119,00 

N. D. Motorizados de Leiria Milagres €499,00 

A. C. D. R. Casal da Quinta  Milagres €576,00 

A.C.D. Serra Porto d’Urso Monte Real €64,00 

G.D. Monte Real Monte Real €874,00 

G.D.R. Casal Novo Monte Redondo €3.321,00 

Motor Clube Monte Redondo €3,00 

A.C.R.D.C. Sismaria Monte Redondo €841,00 

G.D. Santo Amaro Ortigosa €2.338,00 

A.R. Lugares Unidos Pousos €1.247,00 
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G.R. Amigos da Paz Pousos €7.981,00 

C. Internacional Ténis Leiria Pousos €499,00 

Núcleo Karaté Vidigalense Pousos €1.650,00 

U.R.C.D. Unidos Pousos €527,00 

G.D.R. S. Guilherme S. Catarina da Serra €238,00 

U.D. Serra S. Catarina da Serra €7.981,00 

A.C.D. Santa Bárbara Souto da Carpalhosa €616,00 

Nesta área, as verbas serão disponibilizadas com a seguinte periodicidade: 

Até €1.250,00 – Janeiro; 

De €1.251,00 a €3.000,00 –Janeiro e Fevereiro; 

De €3.001,00 a €6.000,00 –Janeiro, Fevereiro e Março; 

Superior a €6.000,00 – Mensalmente a partir de Dezembro até 31 de Julho. 
Aquisição de Viaturas 

CLUBE/COLECTIVIDADE FREGUESIA VERBA 

A. D. C. R. Azoia Azoia €2.000,00 

Grupo Alegre e Unido Bajouca €680,00 

U. D. R. Coimbrão Coimbrão €8.475,00 

União Desportiva de Leiria Leiria €27.434,00 

A. S. Académico de Leiria Leiria €8.472,00 

Clube de Orientação do Centro Leiria €8.475,00 

Clube de Judo Dragão Leiria €8.475,00 

C. P. R. A – do – Barbas Maceira €2.000,00 

G. D. R. Casal Novo Monte Redondo €8.475,00 

A. C. R. D. C. Sismaria Monte Redondo €2.000,00 

Nesta área as verbas serão disponibilizadas da seguinte forma: 

- 50% após a apresentação dos documentos de despesas ou contrato no caso de compra a 

prestações; 

- 50% após a apresentação dos documentos comprovativos do registo de propriedade da 

viatura em nome do clube. 
Rendimento Desportivo 

CLUBE/COLECTIVIDADE FREGUESIA VERBA 

Clube de Badminton Leiria Barreira €1.400,00 

G.D.R.  Bidoeirense Bidoeira €2.682,00 

U.D. da Caranguejeira Caranguejeira €1.353,00 

União de Ciclismo de Leiria Leiria €1.163,00 

A.D.C.R. do Bairro dos Anjos Leiria €2.394,00 

A.S. Académico de Leiria Leiria €6.150,00 

Clube de Basquetebol de Leiria Leiria €280,00 

Núcleo Sportinguista de Leiria Leiria €870,00 

Clube de Orientação do Centro Leiria €4.412,00 

Clube de Judo Dragão Leiria €68,00 

União Desportiva de Leiria Leiria €2.920,00 

Juventude Desportiva do Lis Leiria €2.134,00 

A. Surdos Alta Estremadura Leiria €435,00 

A.C.R. do Arnal Maceira €1.370,00 

Sport Clube Leiria e Marrazes Marrazes €1.370,00 

A.R.D. Outeiros Gândara Marrazes €3.226,00 

Atlético Clube da Sismaria Marrazes 1.050,00 
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G.D. Monte Real Monte Real €1.535,00 

Juventude Vidigalense Pousos €6.001,00 

 

Nesta área, as verbas serão disponibilizadas da seguinte forma: 

Até €1.250,00 – Janeiro; 

De €1.251,00 a €3.000,00 –Janeiro e Fevereiro; 

De €3.001,00 a €5.000,00 –Janeiro, Fevereiro e Março. 

De €5.001,00 a €6.500,00 –Janeiro, Fevereiro, Março e Maio. 

a) a disponibilização das verbas atribuídas em cada uma das áreas de apoio está 

condicionada à apresentação do Relatório de Contas da Época 2005/2006 devidamente 

acompanhado de cópia da Acta da Assembleia Geral que o aprovou. 

Quanto ao apoio referente aos pedidos de material desportivo será distribuído 

conforme lista em anexo ao original da acta.  

O material desportivo será disponibilizado logo após a sua aquisição. 

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

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e das alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 21.º, todas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir os subsídios de acordo com os mapas 

acima transcritos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.2.2. Apoio para a realização de eventos no Complexo Municipal de Piscinas de 
Leiria. Associação de Solidariedade Académico de Leiria 
DLB N.º 1564/06 | Presente a carta da Associação de Solidariedade Académico de Leiria 

(ENT 24223/06), a solicitar apoio para a organização dos eventos a realizar no Complexo 

Municipal de Piscinas de Leiria durante a época 2006/2007. 

Considerando que as actividades a desenvolver serão dirigidas a um público 

diversificado, mediante a temática dos eventos propostos, abrangendo em média cerca de 

250 participantes cada.  

Face ao exposto, propõe a Senhora Vereadora do Pelouro do Desporto, Eng.ª Isabel 

Gonçalves, que a Câmara Municipal de Leiria atribua um apoio financeiro no valor total de 

€1.680,81 (mil seiscentos e oitenta euros e oitenta e um cêntimos) para fazer face às 

despesas inerentes à utilização do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, até 31 de 

Dezembro de 2006, designadamente na organização dos eventos «1.ª Maratona Hidro»  

(€906, 89) e «1.º Festival Tubarões» (€773, 92). 

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

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir à Associação de Solidariedade Académico 

de Leiria um apoio financeiro no valor total de €1.680, 81 (mil seiscentos e oitenta euros e 

oitenta e um cêntimos), para fazer face às despesas inerentes à utilização do Complexo 

Municipal de Piscinas de Leiria, para a organização dos eventos «1.ª Maratona Hidro» e «1.º 

Festival Tubarões», mediante a apresentação dos respectivos comprovativos de despesa. 
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O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, CAE 

12/04701 (2006-A-247 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 5610/06, de 16 de Novembro. 

 

6.2.3. Apoio na cedência de espaços no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria e na 
Piscina Municipal da Maceira 
DLB N.º 1565/06 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, foi 

presente proposta sobre a cedência de espaços para a competição às colectividades do 

concelho, no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria e na Piscina Municipal da Maceira, 

durante a época 2006/2007, designadamente o número máximo de pistas/semana, o 

número máximo de horas/semana de utilização do ginásio e o número máximo de 

atletas/mês de utilização da sala de exercício. 

Complexo Municipal de Piscinas de Leiria: 
ENTIDADES ESPAÇOS AS Académico de Leiria ADCR Bairro dos Anjos ACR Maceirinha 

Plano de Água 
N.º Pistas/semana 186 (€2.044,14) 106 (€1.164,94) 8 (€87,92) 

Ginásio 
N.º Horas/semana 6 (€123,66) 6 (€123,66) 0 

Sala de Exercício 
N.º Atletas/mês 31 (€384,40) 33 (€409,20) 5 (€62,00) 

Piscina Municipal da Maceira: 
ENTIDADE ESPAÇO ACR Maceirinha 

Plano de Água 
N.º Pistas/semana 14 (€124,32) 

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

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99,de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade apoiar a Associação de Solidariedade Académico 

de Leiria, a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos e a 

Associação Cultural e Recreativa da Maceirinha, suportando os custos relativos à utilização 

máxima de 300 pistas/semana (em períodos de 45 minutos), de 12 horas/semana de 

utilização do ginásio (em períodos de 45 minutos) e de 69 atletas/mês para a utilização da 

sala de exercício no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria e de 14 pistas/semana (em 

períodos de 45 minutos) na Piscina Municipal da Maceira, durante a época 2006/2007 (de 1 

de Setembro de 2006 a 31 de Julho de 2007). 

 O apoio a efectuar está previsto na Cláusula Quarta (Indemnizações 

Compensatórias) dos Contratos- Programa sobre a Gestão e Exploração do Complexo 

Municipal de Piscinas de Leiria e Piscina Municipal da Maceira, estabelecidos entre o 

Município de Leiria e a Leirisport, EM para o ano de 2006 e a estabelecer para o ano de 

2007, em conformidade com as Opções do Plano para 2006 (2006-A-250 – Indemnizações 

Compensatórias) e foram objecto de cabimento, designadamente o Contrato-Programa 

sobre a Gestão e Exploração do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria (n.º 3869/06, de 

18 de Julho) e o Contrato-Programa sobre a Gestão e Exploração da Piscina Municipal da 

Maceira (n.º 4041/06, de 25 de Agosto). 
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6.2.4. Programa de apoio ao Associativismo Desportivo. Infra-Estruturas. Candidatura 
de Dezembro de 2006. 
DLB N.º 1566/06 | Decorrerá de 1 a 31 de Dezembro de 2006 o período de apresentação de 

candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo /Infra-Estruturas para a 

atribuição de apoios municipais para a construção, conservação e melhoria das infra-

estruturas desportivas e sociais. 

Devem acompanhar as candidaturas os seguintes documentos: 

- ofício dirigido à Presidente da Câmara Municipal de Leiria, mencionando que se 

candidata ao subsídio a atribuir pelo Pelouro do Desporto para a construção, 

conservação e melhoria das infra-estruturas desportivas e sociais; 

- fotocópia dos estatutos aprovados, quando não tenham sido entregues anteriormente; 
- questionário de candidatura a fornecer pela Divisão do Desporto. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade concordar 

com a abertura do período de apresentação de candidaturas aos apoios municipais para a 

construção, conservação e melhoria das infra-estruturas desportivas e sociais, e determinar 

a afixação de edital nos lugares públicos do costume. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

 

Ponto sete 
 Divisão  de  Protecção Civi l  e  Bombei ros 

 
Apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria  
DLB N.º 1567/06 | Presente a carta da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Leiria (ENT 4364/06), na qual solicita à Câmara Municipal apoio financeiro relativamente 

à reposição da viatura carbonizada no Verão de 2005. 

Considerando que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria 

procedeu à reposição da viatura danificada, num incêndio ocorrido no concelho de Leiria, 

com uma viatura nova que importou no valor de €30.000,00; 

Considerando que para tal tiveram uma comparticipação do Serviço Nacional de 

Bombeiros no valor de €10.250,00; 

Considerando ainda que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Leiria conseguiu reunir outros apoios para o diferencial quase na sua totalidade, sendo que 

necessitam do apoio financeiro de €1.500,00 para perfazer o total da verba da viatura 

adquirida; 

Propõe-se que a Câmara delibere um apoio financeiro à Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Leiria no valor de €1.500,00 para regularização da situação 

apresentada. 

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

alínea j) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea a) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,  deliberou por unanimidade atribuir 

um apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria no valor 

de €1.500,00 (mil e quinhentos euros). 
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O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 2006, 

rubrica 2006-A-8, e foi objecto da proposta de cabimento n.º  5649/06, de 17 de Novembro. 
 
 

Ponto oito 
 Gabinete  de  Apoio  ao  Vereador  Eng.  Fernando Carva lho  

 

8.1. Alteração do objecto do protocolo de delegação de competências na Freguesia de 
Ortigosa (ENT 27189/2006) 
DLB N.º 1568/06 | A Freguesia de Ortigosa verificou que o objecto indicado no protocolo de 

delegação de competências não estava de acordo com as pretensões da Junta de 

Freguesia, solicitando a sua alteração de «Requalificação da Estrada 1211 em Monte 

Agudo, Rua dos Sobreiros em Ortigosa, Rua da Escola em Riba d'Aves, Rua da Samvipaz 

em Ruivaqueira, Rua do Vale em Riba d' Aves, Rua da Ladeira em Lagoa, Rua do Mato da 

Eira (continuação), Travessa da Lagoa Seca em Lagoa, drenagens pluviais na Rua da 

Ribeira, Rua do Paul em Ortigosa» para «Rua dos Sobreiros em Ortigosa, Rua da Escola 

em Riba d'Aves, Rua da Samvipaz em Ruivaqueira, Travessa da Lagoa Seca em Lagoa e 

Rua da Fonte da Lagoa (ligação à Escola de Trânsito)». 

Este protocolo foi aprovado em reunião de Câmara de 2005.12.15 e Assembleia 

Municipal de Leiria 2005.12.29, no valor de €25.000,00. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com o pedido efectuado pela 

Freguesia de Ortigosa, deliberou por unanimidade aprovar a alteração do objecto do 

referido protocolo e remeter o assunto para apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. 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 1569/06 | Retirado 
 
 

Ponto nove 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  à  P r e s i d ê n c i a  

 
9.1. Contrato entre a Leirisport, EM e a União Desportiva de Leiria sobre a utilização 
do Estádio Municipal de Leiria  
DLB N.º 1570/06 | Presente o contrato para a utilização do Estádio Municipal de Leiria, Dr. 

Magalhães Pessoa assinado entre a Leirisport, EM e a União Desportiva de Leiria em 3 de 

Novembro de 2006. 

A Câmara tomou conhecimento. 
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9.2. Celebração dos seguintes contratos - programa entre o Município de Leiria e a 
Leirisport, EM,  para o ano de 2007: 
9.2.1. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Complexo Municipal de 
Piscinas de Leiria 
DLB N.º 1571/06 | Na sequência de deliberação camarária n.º 2134/01, tomada em reunião 

de 2001/08/29, a Câmara Municipal cedeu, através de protocolo, à empresa municipal 

Leirisport–Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, os direitos de utilização e exploração do 

Complexo Municipal de Piscinas de Leiria. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 

58/98, de 18 de Agosto, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a seguir transcrito, 

com a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com vista à gestão e 

exploração do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO 
DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA 

Considerando: 

A importância fundamental da melhoria das condições de desenvolvimento das 

actividades desportivas de lazer e turismo para o Município de Leiria, actividade essa 

indispensável na formação plena da pessoa humana e no desenvolvimento da sociedade. 

Que as actividades desportivas de lazer e turismo constituem um importante meio 

de promoção da saúde e bem estar das populações e que o seu desenvolvimento só é 

possível através do incremento de diversos factores, nomeadamente ao nível da criação, 

renovação e modernização de infra-estruturas e da maximização de várias actividades. 

Que estas são áreas de fulcral importância, tendo em conta a elevada solicitação 

por parte de todos os residentes no concelho de Leiria. 

Que uma gestão racional e especializada para alcançar o desenvolvimento 

pretendido nestas áreas só é possível através de uma estrutura organizatória e 

profissionalizada apta à gestão das infra-estruturas desportivas, em particular do Complexo 

Municipal de Piscinas de Leiria que constitui uma das principais infra-estruturas desportivas 

do Município. 

A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo, EM, enquanto empresa municipal 

prossegue o interesse público e tem como objecto social a criação e exploração de 

equipamentos desportivos, de lazer e turismo, sendo que a Câmara Municipal de Leiria, com 

a constituição desta empresa, tem como objectivo a sua intervenção nas áreas do desporto, 

lazer e turismo. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República, 

em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município, Câmara ou 

1.º Outorgante; 

e 

A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 692, 

com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste acto 

pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva, 
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e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e Eng.ª Isabel Maria de 

Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado por Leirisport ou 2.º Outorgante. 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é celebrado 

o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

O presente contrato tem por objecto a definição, no âmbito da gestão e exploração do 

Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, das situações que originam a atribuição à 

Leirisport de indemnizações compensatórias, bem como o modo e termos do seu 

processamento. 

Cláusula Segunda 
(Utilização do Complexo de Piscinas) 

As normas de utilização e funcionamento do Complexo constam do Regulamento  em vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Complexo de Piscinas são pertença da 

Leirisport. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do Complexo será definido pela Leirisport, de 

acordo com o seu objecto social. 
Cláusula Quarta 

(Indemnizações compensatórias) 
1. A utilização do Complexo de Piscinas que, por iniciativa ou autorização da Câmara, 

implique a diminuição ou privação da Leirisport da normal exploração do mesmo, confere a 

esta o direito a uma indemnização compensatória, calculada de acordo com os preços de 

utilização estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes casos: 

a) utilização do Complexo de Piscinas pela Câmara para o desenvolvimento de 

actividades por si directamente organizadas; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 

c) adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores do 

Complexo. 

d) cobertura do défice de exploração. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport em 2007, nos termos 

dos números anteriores e de acordo com o Plano e Orçamento da Empresa para o ano em 

curso, é, no máximo, de € 482.416,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil quatrocentos e 

dezasseis euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de relatórios mensais de gestão e utilização do Complexo de Piscinas. 

Cláusula Quinta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A Leirisport fica, desde já, autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras de 

conservação ou de beneficiação no Complexo de Piscinas, destinadas a manter ou 

CMLeiria/ Acta n.º 27, de 2006.11.23 
 
 



1597 (54) 
 

aumentar o seu grau de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os níveis de 

conforto dos seus utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira da Câmara nas obras referidas no número 

anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a celebrar entre as 

partes. 
Cláusula Sexta 

(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 
A Câmara Municipal de Leiria obriga-se a atribuir à Leirisport as indemnizações 

compensatórias referidas na Cláusula Quarta do presente contrato-programa. 

Cláusula Sétima 
(Obrigações da Leirisport) 

A Leirisport obriga-se a: 

a) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos munícipes de 

Leiria, e a plena utilização do Complexo por aquele; 

b) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no município de 

Leiria. 

Cláusula Oitava 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de documento 

escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima 
(Dúvidas e omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima Primeira 
(Imposto do Selo) 

O presente contrato-programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

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

3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima Segunda 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007. 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa) 

Pela Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração  (José Manuel Seabra Benzinho da Silva) 

O Administrador  (João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora (Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 

CMLeiria/ Acta n.º 27, de 2006.11.23 
 
 



1598 (55) 
 

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

do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21.º dos Estatutos da empresa, 

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

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

Partido Socialista, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 

 
9.2.2. Contrato-programa sobre a gestão e exploração da Piscina Municipal da Maceira 
DLB N.º 1572/06 | Na sequência de deliberação camarária n.º 2136/01, tomada em reunião 

de 2001/08/29, a Câmara Municipal cedeu, através de protocolo, à empresa municipal 

Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, os direitos de utilização e exploração 

da Piscina Municipal da Maceira. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 

18 de Agosto, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a seguir transcrito, com a 

Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com vista à gestão e exploração da 

Piscina Municipal da Maceira. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO 
DA PISCINA MUNICIPAL DA MACEIRA 

Considerando: 

A importância fundamental da melhoria das condições de desenvolvimento das 

actividades desportivas de lazer e turismo para o Município de Leiria, actividade essa 

indispensável na formação plena da pessoa humana e no desenvolvimento da sociedade. 

Que as actividades desportivas de lazer e turismo constituem um importante meio 

de promoção da saúde e bem estar das populações e que o seu desenvolvimento só é 

possível através do incremento de diversos factores, nomeadamente ao nível da criação, 

renovação e modernização de infra-estruturas e da maximização de várias actividades. 

Que estas são áreas de fulcral importância, tendo em conta a elevada solicitação 

por parte de todos os residentes no concelho de Leiria. 

Que uma gestão racional e especializada para alcançar o desenvolvimento 

pretendido nestas áreas só é possível através de uma estrutura organizatória e 

profissionalizada apta à gestão das infra-estruturas desportivas, em particular da Piscina 

Municipal da Maceira que constitui uma das principais infra-estruturas desportivas do 

Município. 
A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo, EM, enquanto empresa municipal 

prossegue o interesse público e tem como objecto social a criação e exploração de 

equipamentos desportivos, de lazer e turismo, sendo que a Câmara Municipal de Leiria, com 

a constituição desta empresa, tem como objectivo a sua intervenção nas áreas do desporto, 

lazer e turismo. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República, 

em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município, Câmara ou 

1.º Outorgante; 
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e 

A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 692, 

com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste acto 

pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva, 

e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e Eng.ª Isabel Maria de 

Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado por Leirisport ou 2.º Outorgante. 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é celebrado 

o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

O presente contrato tem por objecto a definição, no âmbito da gestão e exploração da 

Piscina Municipal da Maceira, das situações que originam a atribuição à Leirisport de 

indemnizações compensatórias, bem como o modo e termos do seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização das Piscinas) 

As normas de utilização e funcionamento da Piscina Municipal da Maceira constam do 

Regulamento em vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão da Piscina Municipal da Maceira são pertença 

da Leirisport. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão da referida Piscina Municipal será definido pela 

Leirisport, de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização da Piscina Municipal que, por iniciativa ou autorização da Câmara, implique a 

diminuição ou privação da Leirisport da normal exploração da mesma, confere a esta o 

direito a uma indemnização compensatória, calculada de acordo com os preços de utilização 

estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes casos: 

a) utilização da Piscina pela Câmara para o desenvolvimento de actividades por si 

directamente organizadas; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 

c) adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores da Piscina. 

d) cobertura do défice de exploração 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport, EM, em 2007, de 

acordo com o plano e Orçamento da Empresa para o ano em curso, nos termos dos 

números anteriores, é no máximo, de €130 059,00 (cento e trinta mil e cinquenta e nove 

euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de relatórios mensais de gestão e utilização da Piscina. 
Cláusula Quinta 

(Obras de conservação e beneficiação) 
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1. A Leirisport fica, desde já, autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras de 

conservação ou de beneficiação na Piscina, destinadas a manter ou aumentar o seu grau de 

utilização, rentabilidade e exploração, bem como os níveis de conforto dos seus utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira da Câmara nas obras referidas no número 

anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a celebrar entre as 

partes. 

Cláusula Sexta 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

A Câmara Municipal de Leiria obriga-se a atribuir à Leirisport as indemnizações 

compensatórias referidas na Cláusula Quarta do presente contrato-programa. 

Cláusula Sétima 
(Obrigações da Leirisport) 

A Leirisport obriga-se a: 

a) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos munícipes de 

Leiria, e a plena utilização da Piscina por aquele; 

b) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no município de 

Leiria. 

Cláusula Oitava 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de documento 

escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima 
(Dúvidas e omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima Primeira 
(Imposto do Selo) 

O presente contrato-programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

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

3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima Segunda 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007. 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria  (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa) 

Pela Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração (José Manuel Seabra Benzinho da Silva) 

O Administrador (João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora (Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 
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A Câmara, depois de analisar o assunto,  nos termos das disposições conjugadas do 

artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21.º dos Estatutos da empresa, 

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

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

Partido Socialista, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 

 

9.2.3. Contrato-programa sobre a gestão e exploração da Piscina Municipal da 
Caranguejeira 
DLB N.º 1573/06 | Na sequência de deliberação camarária n.º 2135/01, tomada em reunião 

de 2001/08/29, a Câmara Municipal cedeu, através de protocolo, à Empresa Municipal 

Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, os direitos de utilização e exploração 

da Piscina Municipal da Caranguejeira. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 

58/98, de 18 de Agosto, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a seguir transcrito, 

com a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com vista à gestão e 

exploração da Piscina Municipal da Caranguejeira. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO 
DA PISCINA MUNICIPAL DA CARANGUEJEIRA 

Considerando: 

A importância fundamental da melhoria das condições de desenvolvimento das 

actividades desportivas de lazer e turismo para o Município de Leiria, actividade essa 

indispensável na formação plena da pessoa humana e no desenvolvimento da sociedade. 

Que as actividades desportivas de lazer e turismo constituem um importante meio 

de promoção da saúde e bem estar das populações e que o seu desenvolvimento só é 

possível através do incremento de diversos factores, nomeadamente ao nível da criação, 

renovação e modernização de infra-estruturas e da maximização de várias actividades. 

Que estas são áreas de fulcral importância, tendo em conta a elevada solicitação 

por parte de todos os residentes no concelho de Leiria. 

Que uma gestão racional e especializada para alcançar o desenvolvimento 

pretendido nestas áreas só é possível através de uma estrutura organizatória e 

profissionalizada apta à gestão das infra-estruturas desportivas, em particular da Piscina 

Municipal da Caranguejeira que constitui uma das principais infra-estruturas desportivas do 

Município. 
A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo, EM, enquanto empresa municipal 

prossegue o interesse público e tem como objecto social a criação e exploração de 

equipamentos desportivos, de lazer e turismo, sendo que a Câmara Municipal de Leiria, com 

a constituição desta empresa, tem como objectivo a sua intervenção nas áreas do desporto, 

lazer e turismo. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República, 

em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 
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Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município, Câmara ou 

1.º Outorgante; 

e 

A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 692, 

com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste acto 

pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva, 

e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e Eng.ª Isabel Maria de 

Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado por Leirisport ou 2.º Outorgante. 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é celebrado 

o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

O presente contrato tem por objecto a definição, no âmbito da gestão e exploração da 

Piscina Municipal da Caranguejeira, das situações que originam a atribuição à Leirisport de 

indemnizações compensatórias, bem como o modo e termos do seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização das Piscinas) 

As normas de utilização e funcionamento da Piscina Municipal da Caranguejeira constam do 

Regulamento em vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão da Piscina Municipal da Caranguejeira são 

pertença da Leirisport. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão da referida Piscina Municipal será definido 

pela Leirisport, de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização da Piscina Municipal que, por iniciativa ou autorização da Câmara, implique 

a diminuição ou privação da Leirisport da normal exploração da mesma, confere a esta o 

direito a uma indemnização compensatória, calculada de acordo com os preços de utilização 

estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes casos: 

a) utilização do Complexo de Piscinas pela Câmara para o desenvolvimento de 

actividades por si directamente organizadas; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 

c) adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores do 

Complexo. 

d) cobertura do défice de exploração. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport, EM, em 2007, de 

acordo com o plano e orçamento da Empresa para o ano em curso, nos termos dos números 

anteriores, é no máximo, de € 158.999,00 (cento e cinquenta e oito mil novecentos e 

noventa e nove euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
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4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de relatórios mensais de gestão e utilização da Piscina. 
Cláusula Quinta 

(Obras de conservação e beneficiação) 
1. A Leirisport fica, desde já, autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras de 

conservação ou de beneficiação na Piscina, destinadas a manter ou aumentar o seu grau de 

utilização, rentabilidade e exploração, bem como os níveis de conforto dos seus utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira da Câmara nas obras referidas no número 

anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a celebrar entre as 

partes. 

Cláusula Sexta 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

A Câmara Municipal de Leiria obriga-se a atribuir à Leirisport as indemnizações 

compensatórias referidas na Cláusula Quarta do presente contrato-programa. 
Cláusula Sétima 

(Obrigações da Leirisport) 
A Leirisport obriga-se a: 

a) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos munícipes de 

Leiria, e a plena utilização da Piscina por aquele; 

b) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no município de 

Leiria. 

Cláusula Oitava 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de documento 

escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 
Cláusula Décima 

(Dúvidas e omissões) 
Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima Primeira 
(Imposto do Selo) 

O presente contrato-programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

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

3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima Segunda 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007. 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria  (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa) 
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Pela Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração (José Manuel Seabra Benzinho da Silva) 

O Administrador (João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora (Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 

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

do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21.º dos Estatutos da empresa, 

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

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

Partido Socialista, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 

 
9.2.4. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal do 
Arrabal 
DLB N.º 1574/06 | O Pavilhão Municipal do Arrabal é um dos equipamentos essenciais para 

a prática desportiva, seja a nível da Freguesia onde está localizado, seja a nível do próprio 

concelho. 

Porém, para a prossecução dos objectivos que nortearam a sua construção e 

justificação do respectivo investimento, não é indiferente a gestão e o uso que dele se faça. 

Tendo a empresa Municipal Leirisport, E.M. sido criada com o objectivo, entre 

outros, de gerir e explorar equipamentos desportivos, justifica-se que a gestão e exploração 

do Pavilhão Municipal do Arrabal se mantenham atribuídas àquela empresa, mediante a 

celebração de um contrato-programa no qual se inscrevam todos os direitos e obrigações 

das partes. 
Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 

58/98, de 18 de Agosto, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a seguir transcrito, 

com a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com vista à gestão e 

exploração do Pavilhão Municipal do Arrabal. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO 
DO PAVILHÃO MUNICIPAL DO ARRABAL 

Considerando que: 
É inegável o peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas amplas e 

diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria de saúde e da qualidade de 

vida das populações, assume actualmente na sociedade portuguesa em geral e nos 

Leirienses em particular. 

O Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo à 

formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na integração 

social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um importante papel 

cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na educação, turismo e 

tempos livres. 

Neste quadro de valores, a Câmara Municipal de Leiria tem vindo a desempenhar 

um papel cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento da 

prática desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 
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Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para a 

prática desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da 

população, seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação desportiva, seja 

em geral dos diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos equipamentos é a 

sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de “serviço público” e não tanto 

numa visão demasiado economicista, sem por em causa, todavia, o princípio geral da boa 

administração. 

Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos 

construídos correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua criação e ao 

investimento feito. 

É neste quadro que surge a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

empresa pública municipal que tem por objecto social a “criação, construção, gestão e 

exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e organização de actividades 

nestas áreas”. 

Na realidade, um dos objectivos que presidiu à criação daquela empresa municipal 

foi, justamente, a gestão e exploração dos equipamentos desportivos municipais, entre os 

quais se inclui o Pavilhão Municipal do Arrabal. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República, 

em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município, Câmara ou 

1.º Outorgante; 

e 

A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 692, 

com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste acto 

pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva, 

e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e Eng.ª Isabel Maria de 

Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado por Leirisport ou 2.º Outorgante. 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é celebrado 

o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à Leirisport dos direitos de 

gestão e exploração do Pavilhão Municipal do Arrabal, sito na freguesia de Arrabal, concelho 

de Leiria, de ora em diante designado por Pavilhão. 

2. A presente cedência do Pavilhão inclui os equipamentos nele existentes e que constam 

de lista anexa ao presente contrato-programa. 

3. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que originam a 

atribuição à Leirisport de indemnizações compensatórias, bem como o modo e termos do 

seu processamento.  
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Cláusula Segunda 
(Utilização do Pavilhão) 

As normas de utilização e funcionamento do Pavilhão constam do regulamento em vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Pavilhão são pertença da Leirisport. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do Pavilhão será definido pela Leirisport, de 

acordo com o seu objecto social. 
Cláusula Quarta 

(Indemnizações compensatórias) 
1. A utilização do Pavilhão que, por iniciativa ou autorização da Câmara, implique a 

diminuição ou privação da Leirisport da normal exploração do mesmo, confere a esta o 

direito a uma indemnização compensatória, calculada de acordo com os preços de utilização 

estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes casos: 

a) utilização do Pavilhão pela Câmara para o desenvolvimento de actividades por si 

directamente organizadas; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 

c) adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores do 

Pavilhão; 

d) cobertura do défice de exploração. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport em 2007, nos termos 

dos números anteriores, é no máximo, de € 81.854,00 (oitenta e um mil oitocentos e 

cinquenta e quatro euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o Plano e 

Orçamento da Empresa para o ano em curso. 

4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de relatórios mensais de gestão e utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A Leirisport fica, desde já, autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras de 

conservação ou de beneficiação no Pavilhão, destinadas a manter ou aumentar o seu grau 

de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os níveis de conforto dos seus 

utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira da Câmara nas obras referidas no número 

anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a celebrar entre as 

partes. 

Cláusula Sexta 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

A Câmara Municipal de Leiria obriga-se a: 

a) atribuir à Leirisport as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula Quarta 

do presente contrato-programa; 

b) entregar à Leirisport o Pavilhão, de forma a garantir a sua plena utilização e 

exploração para os fins a que se destina; 

CMLeiria/ Acta n.º 27, de 2006.11.23 
 
 



1607 (64) 
 

c) transferir para a Leirisport a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Sétima 
(Obrigações da Leirisport) 

A Leirisport obriga-se a: 

a) salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos mesmos; 

b) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos munícipes 

de Leiria, e a plena utilização do Pavilhão por aquele; 

c) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no município de 

Leiria; 

d) realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do Pavilhão. 

Cláusula Oitava 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de documento 

escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima 
(Dúvidas e omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima Primeira 
(Imposto do Selo) 

O presente contrato-programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

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

3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima Segunda 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de 2007. 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria  (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa) 

Pela Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração (José Manuel Seabra Benzinho da Silva) 

O Administrador (João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora (Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 

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

do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21.º dos Estatutos da empresa, 

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

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

Partido Socialista, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 
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9.2.5. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal da 
Bajouca 
DLB N.º 1575/06 | O Pavilhão Municipal da Bajouca é um dos equipamentos essenciais para 

a prática desportiva, seja a nível da Freguesia onde está localizado, seja a nível do próprio 

concelho. 

Porém, para a prossecução dos objectivos que nortearam a sua construção e 

justificação do respectivo investimento, não é indiferente a gestão e o uso que dele se faça. 

Tendo a empresa Municipal Leirisport, E.M. sido criada com o objectivo, entre 

outros, de gerir e explorar equipamentos desportivos, justifica-se que a gestão e exploração 

do Pavilhão Municipal da Bajouca se mantenham atribuídas àquela empresa, mediante a 

celebração de um contrato-programa no qual se inscrevam todos os direitos e obrigações 

das partes. 
Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 

58/98, de 18 de Agosto, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a seguir transcrito, 

com a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com vista à gestão e 

exploração do Pavilhão Municipal da Bajouca. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO 
Considerando que: 

É inegável o peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas amplas e 

diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria de saúde e da qualidade de 

vida das populações, assume actualmente na sociedade portuguesa em geral e nos 

Leirienses em particular. 

O Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo à 

formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na integração 

social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um importante papel 

cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na educação, turismo e 

tempos livres. 

Neste quadro de valores, a Câmara Municipal de Leiria tem vindo a desempenhar 

um papel cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento da 

prática desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para a 

prática desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da 

população, seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação desportiva, seja 

em geral dos diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos equipamentos é a 

sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de “serviço público” e não tanto 

numa visão demasiado economicista, sem por em causa, todavia, o princípio geral da boa 

administração. 

Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos 

construídos correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua criação e ao 

investimento feito. 

É neste quadro que surge a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

empresa pública municipal que tem por objecto social a “criação, construção, gestão e 
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exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e organização de actividades 

nestas áreas”. 

Na realidade, um dos objectivos que presidiu à criação daquela empresa municipal 

foi, justamente, a gestão e exploração dos equipamentos desportivos municipais, entre os 

quais se inclui o Pavilhão Municipal da Bajouca. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República, 

em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município, Câmara ou 

1.º Outorgante; 

e 

A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 692, 

com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste acto 

pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva, 

e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e Eng.ª Isabel Maria de 

Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado por Leirisport ou 2.º Outorgante. 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é celebrado 

o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à Leirisport dos direitos de 

gestão e exploração do Pavilhão Municipal da Bajouca, sito na freguesia de Bajouca, 

concelho de Leiria, de ora em diante designado por Pavilhão. 

2. A presente cedência do Pavilhão inclui os equipamentos nele existentes e que constam 

de lista anexa ao presente contrato-programa. 

3. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que originam a 

atribuição à Leirisport de indemnizações compensatórias, bem como o modo e termos do 

seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Pavilhão) 

As normas de utilização e funcionamento do Pavilhão constam do regulamento em vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Pavilhão são pertença da Leirisport. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do Pavilhão será definido pela Leirisport, de 

acordo com o seu objecto social. 
Cláusula Quarta 

(Indemnizações compensatórias) 
1. A utilização do Pavilhão que, por iniciativa ou autorização da Câmara, implique a 

diminuição ou privação da Leirisport da normal exploração do mesmo, confere a esta o 

direito a uma indemnização compensatória, calculada de acordo com os preços de utilização 

estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes casos: 
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a) utilização do Pavilhão pela Câmara para o desenvolvimento de actividades por si 

directamente organizadas; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 

c) adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores do 

Pavilhão;  

d) cobertura do défice de exploração. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport em 2007, de acordo 

com o Plano e Orçamento da Empresa para o ano em curso, nos termos dos números 

anteriores, é no máximo, de € 80.287,00 (oitenta mil, duzentos e oitenta e sete euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de relatórios mensais de gestão e utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A Leirisport fica, desde já, autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras de 

conservação ou de beneficiação no Pavilhão, destinadas a manter ou aumentar o seu grau 

de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os níveis de conforto dos seus 

utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira da Câmara nas obras referidas no número 

anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a celebrar entre as 

partes. 

Cláusula Sexta 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

A Câmara Municipal de Leiria obriga-se a: 

a) atribuir à Leirisport as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula 

 Quarta do presente contrato-programa. 

b) entregar à Leirisport o Pavilhão, de forma a garantir a sua plena utilização e 

 exploração para os fins a que se destina; 

c) transferir para a Leirisport a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Sétima 
(Obrigações da Leirisport) 

A Leirisport obriga-se a: 

a) salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos mesmos; 

b) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos munícipes 

de Leiria, e a plena utilização do Pavilhão por aquele; 

c) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no município de 

Leiria; 

d) realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do Pavilhão0 

Cláusula Oitava 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de documento 

escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
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(Princípio de boa fé) 
Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 
Cláusula Décima 

(Dúvidas e omissões) 
Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima-Primeira 
(Imposto do Selo) 

O presente contrato-programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

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

3.º, ambos do respectivo Código. 
Cláusula Décima-Segunda 

(Vigência) 
O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de 2007. 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria  (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa) 

Pela Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração (José Manuel Seabra Benzinho da Silva) 

O Administrador (João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora (Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 

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

do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21.º dos Estatutos da empresa, 

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

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

Partido Socialista, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 

 
9.2.6. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal da 
Caranguejeira 
DLB N.º 1576/06 | O Pavilhão Municipal da Caranguejeira é um dos equipamentos 

essenciais para a prática desportiva, seja a nível da Freguesia onde está localizado, seja a 

nível do próprio concelho. 

Porém, para a prossecução dos objectivos que nortearam a sua construção e 

justificação do respectivo investimento, não é indiferente a gestão e o uso que dele se faça. 

Tendo a empresa Municipal Leirisport, E.M. sido criada com o objectivo, entre 

outros, de gerir e explorar equipamentos desportivos, justifica-se que a gestão e exploração 

do Pavilhão Municipal da Caranguejeira se mantenham atribuídas àquela empresa, 

mediante a celebração de um contrato-programa no qual se inscrevam todos os direitos e 

obrigações das partes. 
Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 

58/98, de 18 de Agosto, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a seguir transcrito, 

CMLeiria/ Acta n.º 27, de 2006.11.23 
 
 



1612 (69) 
 

com a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com vista à gestão e 

exploração do Pavilhão Municipal da Caranguejeira. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO 
DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA CARANGUEJEIRA 

Considerando que: 

É inegável o peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas amplas e 

diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria de saúde e da qualidade de 

vida das populações, assume actualmente na sociedade portuguesa em geral e nos 

Leirienses em particular. 

O Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo à 

formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na integração 

social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um importante papel 

cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na educação, turismo e 

tempos livres. 

Neste quadro de valores, a Câmara Municipal de Leiria tem vindo a desempenhar 

um papel cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento da 

prática desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para a 

prática desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da 

população, seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação desportiva, seja 

em geral dos diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos equipamentos é a 

sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de “serviço público” e não tanto 

numa visão demasiado economicista, sem por em causa, todavia, o princípio geral da boa 

administração. 

Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos 

construídos correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua criação e ao 

investimento feito. 

É neste quadro que surge a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

empresa pública municipal que tem por objecto social a “criação, construção, gestão e 

exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e organização de actividades 

nestas áreas”. 

Na realidade, um dos objectivos que presidiu à criação daquela empresa municipal 

foi, justamente, a gestão e exploração dos equipamentos desportivos municipais, entre os 

quais se inclui o Pavilhão Municipal da Caranguejeira. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República, 

em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município, Câmara ou 

1.º Outorgante; 

e 

A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 692, 

com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste acto 
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pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva, 

e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e Eng.ª Isabel Maria de 

Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado por Leirisport ou 2.º Outorgante. 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é celebrado 

o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à Leirisport dos direitos de 

gestão e exploração do Pavilhão Municipal da Caranguejeira, sito na freguesia de 

Caranguejeira, concelho de Leiria, de ora em diante designado por Pavilhão. 

2. A presente cedência do Pavilhão inclui os equipamentos nele existentes e que constam 

de lista anexa ao presente contrato-programa. 

3. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que originam a 

atribuição à Leirisport de indemnizações compensatórias, bem como o modo e termos do 

seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Pavilhão) 

As normas de utilização e funcionamento do pavilhão constam de regulamento em vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Pavilhão são pertença da Leirisport. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do Pavilhão será definido pela Leirisport, de 

acordo com o seu objecto social. 
Cláusula Quarta 

(Indemnizações compensatórias) 
1. A utilização do Pavilhão que, por iniciativa ou autorização da Câmara, implique a 

diminuição ou privação da Leirisport da normal exploração do mesmo, confere a esta o 

direito a uma indemnização compensatória, calculada de acordo com os preços de utilização 

estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes casos: 

a) utilização do Pavilhão pela Câmara para o desenvolvimento de actividades por si 

directamente organizadas; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 

c) adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores do 

Pavilhão; 

d) cobertura do défice de exploração. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport em 2007, de acordo 

com o Plano e Orçamento da Empresa para o ano em curso, nos termos dos números 

anteriores, é no máximo, de €95 490,00 (noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de relatórios mensais de gestão e utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
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(Obras de conservação e beneficiação) 
1. A Leirisport fica, desde já, autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras de 

conservação ou de beneficiação no Pavilhão, destinadas a manter ou aumentar o seu grau 

de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os níveis de conforto dos seus 

utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira da Câmara nas obras referidas no número 

anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a celebrar entre as 

partes. 

Cláusula Sexta 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

A Câmara Municipal de Leiria obriga-se a: 

a) atribuir à Leirisport as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula Quarta 

do presente contrato-programa; 

b) entregar à Leirisport o Pavilhão, de forma a garantir a sua plena utilização e 

exploração para os fins a que se destina; 

c) transferir para a Leirisport a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Sétima 
(Obrigações da Leirisport) 

A Leirisport obriga-se a: 

a) salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos mesmos; 

b) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos munícipes de 

Leiria, e a plena utilização do Pavilhão por aquele; 

c) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no município de 

Leiria; 

d) realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do Pavilhão. 

Cláusula Oitava 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de documento 

escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 
Cláusula Décima 

(Dúvidas e omissões) 
Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima Primeira 
(Imposto do Selo) 

O presente contrato-programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

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

3.º, ambos do respectivo Código. 
Cláusula Décima Segunda 
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(Vigência) 
O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro  a 31 de Dezembro de 2007. 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria  (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa) 

Pela Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração (José Manuel Seabra Benzinho da Silva) 

O Administrador (João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora (Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 

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

do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21.º dos Estatutos da empresa, 

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

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

Partido Socialista, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 

 
9.2.7. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal das 
Colmeias 
DLB N.º 1577/06 | O Pavilhão Municipal de Colmeias é um dos equipamentos essenciais 

para a prática desportiva, seja a nível da Freguesia onde está localizado, seja a nível do 

próprio concelho. 

Porém, para a prossecução dos objectivos que nortearam a sua construção e 

justificação do respectivo investimento, não é indiferente a gestão e o uso que dele se faça. 

Tendo a empresa Municipal Leirisport, E.M. sido criada com o objectivo, entre 

outros, de gerir e explorar equipamentos desportivos, justifica-se que a gestão e exploração 

do Pavilhão Municipal de Colmeias seja atribuída àquela empresa, mediante a celebração 

de um contrato-programa no qual se inscrevam todos os direitos e obrigações das partes. 
Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 

58/98, de 18 de Agosto, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a seguir transcrito, 

com a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com vista à gestão e 

exploração do Pavilhão Municipal de Colmeias. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO 
DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE COLMEIAS 

Considerando que: 

É inegável o peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas amplas e 

diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria de saúde e da qualidade de 

vida das populações, assume actualmente na sociedade portuguesa em geral e nos 

Leirienses em particular. 

O Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo à 

formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na integração 

social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um importante papel 

cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na educação, turismo e 

tempos livres. 
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Neste quadro de valores, a Câmara Municipal de Leiria tem vindo a desempenhar 

um papel cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento da 

prática desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para a 

prática desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da 

população, seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação desportiva, seja 

em geral dos diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos equipamentos é a 

sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de “serviço público” e não tanto 

numa visão demasiado economicista, sem por em causa, todavia, o princípio geral da boa 

administração. 

Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos 

construídos correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua criação e ao 

investimento feito. 

É neste quadro que surge a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

empresa pública municipal que tem por objecto social a “criação, construção, gestão e 

exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e organização de actividades 

nestas áreas”. 

Na realidade, um dos objectivos que presidiu à criação daquela empresa municipal 

foi, justamente, a gestão e exploração dos equipamentos desportivos municipais, entre os 

quais se inclui o Pavilhão Municipal de Colmeias. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República, 

em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município, Câmara ou 

1.º Outorgante; 

e 

A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 692, 

com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste acto 

pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva, 

e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e Eng.ª Isabel Maria de 

Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado por Leirisport ou 2.º Outorgante. 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é 

celebrado o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à Leirisport dos direitos de 

gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Colmeias, sito na freguesia de Colmeias, 

concelho de Leiria, de ora em diante designado por Pavilhão. 

2. A presente cedência do Pavilhão inclui os equipamentos nele existentes e que constam 

de lista anexa ao presente contrato-programa. 
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3. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que originam a 

atribuição à Leirisport de indemnizações compensatórias, bem como o modo e termos do 

seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Pavilhão) 

As normas de utilização e funcionamento do pavilhão constaram de regulamento em vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Pavilhão são pertença da Leirisport, EM. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do Pavilhão será definido pela Leirisport, EM, 

de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização do Pavilhão que, por iniciativa ou autorização da Câmara, implique a 

diminuição ou privação da Leirisport da normal exploração do mesmo, confere a esta o 

direito a uma indemnização compensatória, calculada de acordo com os preços de utilização 

estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes casos: 

a) utilização do Pavilhão pela Câmara para o desenvolvimento de actividades por  si 

directamente organizadas; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 

c) adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores do 

Pavilhão;  

d) cobertura do défice de exploração. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport, EM, em 2007, de 

acordo com o Plano e Orçamento da Empresa para o ano em curso, nos termos dos 

números anteriores, é no máximo, de €106 517,00 (Cento e seis mil, quinhentos e dezassete 

euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de relatórios semestrais de gestão de utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A Leirisport fica, desde já, autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras de 

conservação ou de beneficiação no Pavilhão, destinadas a manter ou aumentar o seu grau 

de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os níveis de conforto dos seus 

utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira da Câmara nas obras referidas no número 

anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a celebrar entre as 

partes. 

Cláusula Sexta 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

A Câmara Municipal de Leiria obriga-se a: 
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a) atribuir à Leirisport as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula 

 Quarta do presente contrato-programa; 

b) entregar à Leirisport o Pavilhão, de forma a garantir a sua plena utilização e 

exploração para os fins a que se destina; 

c) transferir para a Leirisport a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Sétima 
(Obrigações da Leirisport) 

A Leirisport obriga-se a: 

a) salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos mesmos; 

b) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos munícipes 

de Leiria, e a plena utilização do Pavilhão por aquele; 

c) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no município de 

Leiria; 

d) realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do Pavilhão. 

Cláusula Oitava 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de documento 

escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima 
(Dúvidas e omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 
Cláusula Décima-Primeira 

(Imposto do Selo) 
O presente contrato-programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

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

3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima-Segunda 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro  a 31 de Dezembro de 2007. 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria  (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa) 

Pela Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração (José Manuel Seabra Benzinho da Silva) 

O Administrador (João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora (Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 

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

do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21.º dos Estatutos da empresa, 

deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul 
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Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira e o Dr. António Ferreira, eleitos pelo 

Partido Socialista, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 

 
9.2.8. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal da 
Maceira 
DLB N.º 1578/06 | O Pavilhão Municipal da Maceira é um dos equipamentos essenciais para 

a prática desportiva, seja a nível da Freguesia onde está localizado, seja a nível do próprio 

concelho. 

Porém, para a prossecução dos objectivos que nortearam a sua construção e 

justificação do respectivo investimento, não é indiferente a gestão e o uso que dele se faça. 

Tendo a empresa Municipal Leirisport, E.M. sido criada com o objectivo, entre 

outros, de gerir e explorar equipamentos desportivos, justifica-se que a gestão e exploração 

do Pavilhão Municipal da Maceira se mantenham atribuídas àquela empresa, mediante a 

celebração de um contrato-programa no qual se inscrevam todos os direitos e obrigações 

das partes. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 

58/98, de 18 de Agosto, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a seguir transcrito, 

com a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com vista à gestão e 

exploração do Pavilhão Municipal da Maceira. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO 
DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA MACEIRA 

Considerando que: 

É inegável o peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas amplas e 

diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria de saúde e da qualidade de 

vida das populações, assume actualmente na sociedade portuguesa em geral e nos 

Leirienses em particular. 

O Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo à 

formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na integração 

social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um importante papel 

cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na educação, turismo e 

tempos livres. 

Neste quadro de valores, a Câmara Municipal de Leiria tem vindo a desempenhar 

um papel cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento da 

prática desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para a 

prática desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da 

população, seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação desportiva, seja 

em geral dos diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos equipamentos é a 

sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de “serviço público” e não tanto 

numa visão demasiado economicista, sem por em causa, todavia, o princípio geral da boa 

administração. 
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Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos 

construídos correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua criação e ao 

investimento feito. 

É neste quadro que surge a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

empresa pública municipal que tem por objecto social a “criação, construção, gestão e 

exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e organização de actividades 

nestas áreas”. 

Na realidade, um dos objectivos que presidiu à criação daquela empresa municipal 

foi, justamente, a gestão e exploração dos equipamentos desportivos municipais, entre os 

quais se inclui o Pavilhão Municipal da Maceira. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República, 

em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município, Câmara ou 

1.º Outorgante; 

e 

A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 692, 

com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste acto 

pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva, 

e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e Eng.ª Isabel Maria de 

Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado por Leirisport ou 2.º Outorgante. 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é celebrado 

o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à Leirisport dos direitos de 

gestão e exploração do Pavilhão Municipal da Maceira, sito na freguesia de Maceira, 

concelho de Leiria, de ora em diante designado por Pavilhão. 

2. A presente cedência do Pavilhão inclui os equipamentos nele existentes e que constam 

de lista anexa ao presente contrato-programa. 

3. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que originam a 

atribuição à Leirisport de indemnizações compensatórias, bem como o modo e termos 

do seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Pavilhão) 

As normas de utilização e funcionamento do pavilhão constam de regulamento em vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Pavilhão são pertença da Leirisport. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do Pavilhão será definido pela Leirisport, de 

acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 
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1. A utilização do Pavilhão que, por iniciativa ou autorização da Câmara, implique a 

diminuição ou privação da Leirisport da normal exploração do mesmo, confere a esta o 

direito a uma indemnização compensatória, calculada de acordo com os preços de utilização 

estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes casos: 

a) utilização do Pavilhão pela Câmara para o desenvolvimento de actividades por si 

directamente organizadas; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 

c) adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores do 

Pavilhão;  

d) cobertura do défice de exploração. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport, EM, em 2007, de 

acordo com o Plano e Orçamento da Empresa para o ano em curso, nos termos dos 

números anteriores, é no máximo, de € 97.852,00 (noventa e sete mil oitocentos e 

cinquenta e dois mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de relatórios mensais de gestão e utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A Leirisport fica, desde, já autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras de 

conservação ou de beneficiação no Pavilhão, destinadas a manter ou aumentar o seu grau 

de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os níveis de conforto dos seus 

utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira da Câmara nas obras referidas no número 

anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a celebrar entre as 

partes. 

Cláusula Sexta 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

A Câmara Municipal de Leiria obriga-se a: 

a) atribuir à Leirisport as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula 

Quarta do presente contrato-programa; 

b) entregar à Leirisport o Pavilhão, de forma a garantir a sua plena utilização e 

exploração para os fins a que se destina; 

c) transferir para a Leirisport a gestão e exploração do Pavilhão.  
Cláusula Sétima 

(Obrigações da Leirisport) 
A Leirisport obriga-se a: 

a) salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos mesmos; 

b) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos 

munícipes de Leiria, e a plena utilização do Pavilhão por aquele; 

c) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no município de 

Leiria; 

d) realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do Pavilhão; 
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Cláusula Oitava 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de documento 

escrito e assinado por ambas as partes. 
Cláusula Nona 

(Princípio de boa fé) 
Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima Primeira 
(Imposto do Selo) 

O presente contrato-programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

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

3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima-Segunda 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007. 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria  (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa) 

Pela Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração (José Manuel Seabra Benzinho da Silva) 

O Administrador (João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora (Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 

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

do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21.º dos Estatutos da empresa, 

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

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

Partido Socialista, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 

 
9.2.9. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Santa 
Eufémia 
DLB N.º 1579/06 | O Pavilhão Municipal Sta. Eufémia é um dos equipamentos essenciais 

para a prática desportiva, seja a nível da Freguesia onde está localizado, seja a nível do 

próprio concelho. 

Porém, para a prossecução dos objectivos que nortearam a sua construção e justificação do 

respectivo investimento, não é indiferente a gestão e o uso que dele se faça. 

Tendo a empresa Municipal Leirisport, E.M. sido criada com o objectivo, entre outros, de 

gerir e explorar equipamentos desportivos, justifica-se que a gestão e exploração do 

Pavilhão Municipal de Stª Eufémia se mantenham atribuídas àquela empresa, mediante a 
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celebração de um contrato-programa no qual se inscrevam todos os direitos e obrigações 

das partes. 
Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 

18 de Agosto, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a seguir transcrito, com a 

Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com vista à gestão e exploração do 

Pavilhão Municipal Sta. Eufémia. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO 
DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE STª EUFÉMIA 

CONSIDERANDO QUE: 

É inegável o peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas amplas e 

diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria de saúde e da qualidade de 

vida das populações, assume actualmente na sociedade portuguesa em geral e nos 

Leirienses em particular. 

O Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo à formação da 

criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na integração social do jovem 

e na luta contra a sua marginalização, desempenha um importante papel cultural e constitui 

um factor insubstituível de desenvolvimento na educação, turismo e tempos livres. 

Neste quadro de valores, a Câmara Municipal de Leiria tem vindo a desempenhar um papel 

cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento da prática 

desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para a prática 

desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da população, seja 

através da actividade lúdica recreativa, seja da formação desportiva, seja em geral dos 

diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos equipamentos é a sua 

gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de “serviço público” e não tanto 

numa visão demasiado economicista, sem por em causa, todavia, o princípio geral da boa 

administração. 

Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos construídos 

correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua criação e ao 

investimento feito. 

É neste quadro que surge a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., empresa 

pública municipal que tem por objecto social a “criação, construção, gestão e exploração de 

equipamentos desportivos, de lazer e turismo e organização de actividades nestas áreas”. 

Na realidade, um dos objectivos que presidiu à criação daquela empresa municipal foi, 

justamente, a gestão e exploração dos equipamentos desportivos municipais, entre os quais 

se inclui o Pavilhão Municipal de Stª Eufémia. 

Assim, ENTRE:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República 

em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município, Câmara ou 

1.º Outorgante; 

e 
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A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 692, 

com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste acto 

pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva, 

e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa 

Gonçalves dos Santos adiante designado por Leirisport ou 2.º Outorgante. 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é celebrado 

o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à Leirisport dos direitos de 

gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Sta. Eufémia, sito na freguesia de Sta. 

Eufémia, concelho de Leiria, de ora em diante designado por Pavilhão. 

2. A presente cedência do Pavilhão inclui os equipamentos nele existentes e que constam 

de lista anexa ao presente contrato-programa. 

3. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que originam a 

atribuição à Leirisport de indemnizações compensatórias, bem como o modo e termos 

do seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Pavilhão) 

As normas de utilização e funcionamento do pavilhão constão de Regulamento. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Pavilhão são pertença da Leirisport. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do Pavilhão será definido pela Leirisport, de 

acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização do Pavilhão que, por iniciativa ou autorização da Câmara, implique a 

diminuição ou privação da Leirisport da normal exploração do mesmo, confere a esta o 

direito a uma indemnização compensatória, calculada de acordo com os preços de utilização 

estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes casos: 

a)  utilização do Pavilhão pela Câmara para o desenvolvimento de actividades por si 

directamente organizadas; 

b)  realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 

c)  adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores do 

Pavilhão; 

d)  cobertura do défice de exploração. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport, EM, em 2007, de 

acordo com o Plano e Orçamento da Empresa para o ano em curso nos termos dos 

números anteriores, é no máximo, de € 83.764,00 (oitenta e dois mil setecentos e 

sessenta e quatro euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
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4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de relatórios mensais de gestão e utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A Leirisport fica, desde já, autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras de 

conservação ou de beneficiação no Pavilhão, destinadas a manter ou aumentar o seu grau 

de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os níveis de conforto dos seus 

utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira da Câmara nas obras referidas no número 

anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a celebrar entre as 

partes. 

Cláusula Sexta 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

A Câmara Municipal de Leiria obriga-se a: 

a) atribuir à Leirisport as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula Quarta 

do presente contrato-programa; 

b) entregar à Leirisport o Pavilhão, de forma a garantir a sua plena utilização e 

exploração para os fins a que se destina; 

c) transferir para a Leirisport a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Sétima 
(Obrigações da Leirisport) 

A Leirisport obriga-se a: 

a) salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos mesmos; 

b) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos munícipes de 

Leiria, e a plena utilização do Pavilhão por aquele; 

c) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no município de 

Leiria; 

d) Realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do Pavilhão. 

Cláusula Oitava 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de documento 

escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima 
(Dúvidas e omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima Primeira 
(Imposto do Selo) 
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O presente contrato-programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

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

3.º, ambos do respectivo Código. 
Cláusula Décima Segunda 

(Vigência) 
O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007. 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria  (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa) 

Pela Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração (José Manuel Seabra Benzinho da Silva) 

O Administrador (João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora (Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 

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

do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21.º dos Estatutos da empresa, 

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

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

Partido Socialista, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 

 
9.2.10. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Centro Nacional de 
Lançamentos 
DLB N.º 1580/06 | O Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, resultante das obras de 

remodelação e ampliação efectuadas no âmbito da organização da Taça da Europa de 

Atletismo 1ª Liga, é uma infraestrutura substancialmente diferente da anteriormente 

existente no mesmo local, constituindo-se como uma das mais modernas instalações para o 

treino de Atletismo do País, com condições conforto, funcionalidade e segurança, que 

permitem uma qualidade de nível superior nos serviços prestados aos agentes desportivos 

no âmbito dos Treinos, Estágios  e Eventos que nele se possam realizar. 

Porém, para a prossecução dos objectivos que nortearam a sua construção e 

justificação do respectivo investimento, não é indiferente a gestão e o uso que dele se faça. 

Tendo a empresa Municipal Leirisport, E.M. sido criada com o objectivo, entre 

outros, de gerir e explorar equipamentos desportivos, justifica-se que a gestão e exploração 

do Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, seja atribuída àquela empresa, mediante a 

celebração de um contrato-programa no qual se inscrevam todos os direitos e obrigações 

das partes. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 

58/98, de 18 de Agosto, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a seguir transcrito, 

com a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com vista à gestão e 

exploração do Centro Nacional de Lançamentos de Leiria. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO 
DO CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA 

Considerando que: 
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É inegável o peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas amplas e 

diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria de saúde e da qualidade de 

vida das populações, assume actualmente na sociedade portuguesa em geral e nos 

Leirienses em particular. 

O Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo à 

formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na integração 

social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um importante papel 

cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na educação, turismo e 

tempos livres. 

Neste quadro de valores, a Câmara Municipal de Leiria tem vindo a desempenhar 

um papel cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento da 

prática desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para a 

prática desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da 

população, seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação desportiva, seja 

em geral dos diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos equipamentos é a 

sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de “serviço público” e não tanto 

numa visão demasiado economicista, sem por em causa, todavia, o princípio geral da boa 

administração. 

Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos 

construídos correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua criação e ao 

investimento feito. 

É neste quadro que surge a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

empresa pública municipal que tem por objecto social a “criação, construção, gestão e 

exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e organização de actividades 

nestas áreas”. 

Na realidade, um dos objectivos que presidiu à criação daquela empresa municipal 

foi, justamente, a gestão e exploração dos equipamentos desportivos municipais, entre os 

quais se inclui o CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República, 

em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município, Câmara ou 

1.º Outorgante; 

e 

A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 692, 

com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste acto 

pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva, 

e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e Eng.ª Isabel Maria de 

Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado por Leirisport ou 2.º Outorgante. 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é 

celebrado o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 
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Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à Leirisport dos direitos de 

gestão e exploração do Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, de ora em diante 

designado por Centro. 

2. A presente cedência do Centro inclui os equipamentos nele existentes, designadamente,  

3. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que originam a 

atribuição à Leirisport de indemnizações compensatórias, bem como o modo e termos do 

seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Centro) 

As normas de utilização e funcionamento do Centro Nacional de Lançamentos de Leiria  

constam de Regulamento em vigor.  

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Centro Nacional de Lançamentos de Leiria 

são pertença da Leirisport. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do Centro Nacional de Lançamentos de Leiria 

será definido pela Leirisport, de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização do Centro Nacional de Lançamentos de Leiria que, por iniciativa ou 

autorização da Câmara, implique a diminuição ou privação da Leirisport da normal 

exploração do mesmo, confere a esta o direito a uma indemnização compensatória, 

calculada de acordo com os preços de utilização estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes casos: 

a) utilização do Centro Nacional de Lançamentos de Leiria pela Câmara para o 

desenvolvimento de actividades por si directamente organizadas; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 

c) isenção ou adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores 

do Centro Nacional de Lançamentos de Leiria. 

d) cobertura do défice de exploração. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport em 2007, nos termos 

dos números anteriores, é no máximo, de € 98 679,00 (noventa e oito mil e seiscentos e 

setenta e nove euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.  

4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de relatórios mensais de gestão e utilização do Centro Nacional de 

Lançamentos de Leiria. 

Cláusula Quinta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A Leirisport fica, desde já, autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras de 

conservação ou de beneficiação no Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, destinadas a 
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manter ou aumentar o seu grau de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os 

níveis de conforto dos seus utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira da Câmara nas obras referidas no número 

anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a celebrar entre as 

partes. 

Cláusula Sexta 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

A Câmara Municipal de Leiria obriga-se a: 

a) pagar à Leirisport as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula Quarta 

do presente contrato-programa, mensalmente; 

b) entregar à Leirisport o Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, de forma a 

garantir a sua plena utilização e exploração para os fins a que se destina; 

c) transferir para a Leirisport a gestão e exploração do Centro.  

Cláusula Sétima 
(Obrigações da Leirisport) 

A Leirisport obriga-se a: 

a) assumir todas as posições contratuais da Câmara, em vigor no âmbito da gestão, 

exploração e utilização do Centro Nacional de Lançamentos de Leiria; 

b) salvaguardar a boa gestão das instalações, e a manutenção geral do espaço; 

c) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos munícipes de 

Leiria; 

d) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no município de 

Leiria; 

e) realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do Centro Nacional de 

Lançamentos de Leiria. 

Cláusula Oitava 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de documento 

escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima 
(Dúvidas e omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima Primeira 
(Imposto do Selo) 

O presente contrato-programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

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

3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima Segunda 
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O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro  a 31 de Dezembro de 2007». 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria  (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa) 

Pela Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração (José Manuel Seabra Benzinho da Silva) 

O Administrador (João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora (Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 

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

do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21.º dos Estatutos da empresa, 

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

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

Partido Socialista, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 

 
9.2.11. Contrato-programa para a implementação e desenvolvimento do programa “ 
VIVERACTIVO “ 
DLB N.º 1581/06 | Está documentado que a actividade física pode diminuir a morbilidade e 

mortalidade. Embora o aumento da esperança da vida constitua um fenómeno positivo, 

receia-se, no entanto, que o optimismo gerado por esta tendência revele aspectos de 

natureza mais quantitativa que qualitativa. Esta tendência, comporta consequências 

económicas e sociais consideráveis. O aumento do número de anos com vida saudável e a 

diminuição do número de anos de doença e incapacidade, parece constituir a melhor 

estratégia para travar a subida de custos com a saúde. Neste sentido, preocupações 

internacionais têm conduzido à tomada de decisões, a declarações de princípios e a 

programas de acção que incitem à responsabilização dos governos e da própria sociedade 

civil nesta matéria. Em harmonia com esta intenção genérica de definição de uma política 

social adequada à resolução dos problemas emergentes do aumento do número de pessoas 

idosas, e talvez, tendo em consideração o artigo 72º da Constituição Portuguesa 

determinando que “a política da terceira idade engloba medidas de carácter económico, 

social e cultural...”, foi criada em 1988 pelo Governo Português a Comissão Nacional para a 

Política da Terceira Idade. O articulado da resolução n.º 15/88, do Conselho de Ministros 

que justifica a criação e o funcionamento desta Comissão na dependência do Ministro do 

Emprego e Segurança Social, é bem ilustrativo do conjunto de projectos e acções de 

colaboração que são necessárias realizar entre serviços do Estado, Autarquias, instituições 

de solidariedade social, organizações não governamentais e outras entidades, de modo a 

melhorar o estilo de vida do idoso. 

Neste sentido, tem vindo a ser desenvolvido, com bastante sucesso, o Programa 

“ViverActivo”, mobilizando várias centenas de idosos nos três núcleos existentes (Leiria, 

Maceira e Caranguejeira). 

É, por isso, importante a consolidação e desenvolvimento de tal Programa, 

aumentando a sua abrangência em termos etários e geográficos. 

Tendo sido transferida para a Empresa Pública Municipal, Leirisport – Desporto, 

Lazer e Turismo de Leiria, EM, a responsabilidade pela gestão e exploração das Piscinas 
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Municipais de Leiria, Maceira e Caranguejeira, principais locais onde decorrem as 

actividades, justifica-se que o Programa “ViverActivo” continue a ser desenvolvido por 

aquela Empresa, incumbindo-a de prosseguir os objectivos sectoriais que se pretendem 

alcançar com o referido Programa. 

Acresce que o Programa “ViverActivo” está de acordo e faz parte do objecto social 

da Leirisport, empresa vocacionada para a organização de actividades no âmbito do 

desporto, lazer e turismo. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 

58/98, de 18 de Agosto, propõe-se que seja transferida para a Leirisport, EM, a 

responsabilidade de implementar e desenvolver o programa de actividade física para a 

pessoa idosa do Concelho denominado “VIVERACTIVO”, mediante a celebração do 

seguinte Contrato-Programa:  
«CONTRATO-PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

PROGRAMA “ VIVERACTIVO “ 
Considerando: 

Que está documentado que a actividade física pode diminuir a morbilidade e 

mortalidade. Embora o aumento da esperança da vida constitua um fenómeno positivo, 

receia-se, no entanto, que o optimismo gerado por esta tendência revele aspectos de 

natureza mais quantitativa que qualitativa. Esta tendência, comporta consequências 

económicas e sociais consideráveis. O aumento do número de anos com vida saudável e a 

diminuição do número de anos de doença e incapacidade, parece constituir a melhor 

estratégia para travar a subida de custos com a saúde. Neste sentido, preocupações 

internacionais têm conduzido à tomada de decisões, a declarações de princípios e a 

programas de acção que incitem à responsabilização dos governos e da própria sociedade 

civil nesta matéria. Em harmonia com esta intenção genérica de definição de uma política 

social adequada à resolução dos problemas emergentes do aumento do número de pessoas 

idosas, e talvez, tendo em consideração o artigo 72º da Constituição Portuguesa 

determinando que “a política da terceira idade engloba medidas de carácter económico, 

social e cultural...”, foi criada em 1988 pelo Governo Português a Comissão Nacional para a 

Política da Terceira Idade. O articulado da resolução (nº 15/88) do Conselho de Ministros 

que justifica a criação e o funcionamento desta Comissão na dependência do Ministro do 

Emprego e Segurança Social, é bem ilustrativo do conjunto de projectos e acções de 

colaboração que são necessárias realizar entre serviços do Estado, Autarquias, instituições 

de solidariedade social, organizações não governamentais e outras entidades, de modo a 

melhorar o estilo de vida do idoso. 

O sucesso que o Programa “Viveractivo” tem junto da População Idosa do Concelho 

sendo superior a 1000 o numero de participantes, nos três núcleos existentes (Leiria, 

Maceira e Caranguejeira); 

A importância em continuar a desenvolver este programa aumentando a sua 

abrangência quer em termos etários quer em termos geográficos, passando a idade de 

ingresso a ser de 55 anos e sendo iniciada a actividade de um novo núcleo sedeado no 

Pavilhão da Bajouca; 
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A Empresa Pública Municipal, Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo, E.M., através de 

Protocolo com a Câmara Municipal de Leiria, assumiu a responsabilidade pela gestão das 

Piscinas Municipais de Leiria, Maceira e Caranguejeira; local onde têm lugar as actividades; 

A Empresa Pública Municipal, Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., de 

acordo com o seu objecto social, está vocacionada para a organização de actividades no 

âmbito do desporto, lazer e turismo; 

Entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República, 

em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município ou 1.º 

Outorgante; 

e 

A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 692, 

com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste acto 

pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva, 

e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e Eng.ª Isabel Maria de 

Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado por Leirisport ou 2.º Outorgante. 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e 

em execução das deliberações de Câmara tomadas em reunião de 29 de Julho de 2002 e 1 

de 1 de Março de 2004, é celebrado o contrato-programa que se rege pelas cláusulas 

seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

O presente contrato-programa tem por objecto a implementação e realização do Programa 

“Viveractivo” a promover nas Instalações Desportivas Municipais do Concelho. 

Cláusula Segunda 
(Obrigações da Leirisport) 

A Leirisport, como entidade responsável pela execução do objecto do presente contrato-

programa, obriga-se a: 

a) implementar e Desenvolver o programa de actividade física para a pessoa idosa do 

Concelho de Leiria denominado “VIVERACTIVO”; 

b) assegurar as acções de divulgação e promoção das actividades dos Núcleos de 

Actividade Física;  

c) seleccionar e remunerar os profissionais responsáveis pelo enquadramento técnico 

dos Núcleos de Actividade Física; 

d) conceber e executar os processos de avaliação da aptidão física funcional de todos 

os idosos participantes; 

e) dinamizar actividades de natureza social no âmbito de Núcleos de Actividade Física; 

f) assegurar que as actividades se realizem no estrito cumprimento das normas de 

segurança que lhe sejam aplicáveis. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Município) 
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1. Pelo desenvolvimento do Programa “VIVERACTIVO” e consequente prossecução dos 

objectivos sectoriais que o mesmo encerra, a Câmara atribuirá à Leirisport, a título de 

indemnização compensatória, a verba de € 418.057,00 (quatrocentos e dezoito mil e 

cinquenta e sete euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, conforme plano e 

orçamento da empresa. 

2. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de relatórios semestrais do programa. 

Cláusula Quarta 
(Resolução do contrato) 

No caso de incumprimento pelo segundo outorgante das obrigações por si assumidas e 

previstas na Cláusula Segunda, o primeiro outorgante reserva-se o direito de resolver o 

presente contrato-programa sem direito a qualquer indemnização.  

Cláusula Quinta 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 
Cláusula Sexta 

(Dúvidas e omissões) 
Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Sétima 
(Imposto do Selo) 

O presente contrato-programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

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

3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Oitava 
(Duração) 

O presente contrato-programa vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007. 
Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria  (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa) 

Pela Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração (José Manuel Seabra Benzinho da Silva) 

O Administrador (João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora (Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 

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

do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21.º dos Estatutos da empresa, 

deliberou por unanimidade aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a 

Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 

 
9.2.12. Contrato-programa para a implementação e desenvolvimento do programa “ 
Férias 100 Limites “ 

CMLeiria/ Acta n.º 27, de 2006.11.23 
 
 



1634 (91) 
 

DLB N.º 1582/06 | Presente a minuta do Contrato-Programa que abaixo se transcreve: 

«CONTRATO-PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
PROGRAMA “ FÉRIAS 100 LIMITES “ 

Considerando: 

O sucesso que o Programa “Férias 100 Limites” teve em anos anteriores na 

animação e dinamização do Pedrógão e da sua Praia; 

A importância em continuar a dinamizar, social e comercialmente, o Pedrógão, 

conferindo-lhe vida e irreverência; 

A necessidade em motivar a comunidade em geral e o tecido juvenil em particular a 

frequentar o Parque de Campismo e a Praia do Pedrógão, únicos no concelho de Leiria; 

A relevância em promover actividades de índole musical, recreativa e desportiva, 

extensiva a todas as camadas etárias e sociais, de natureza diurna, bem como nocturna, 

dando, assim, sequência ao verificado nos últimos anos; 

Que a Empresa Pública Municipal, Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo, E.M., 

através de Protocolo, assumiu a responsabilidade pela gestão do Parque de Campismo da 

Praia do Pedrógão, local onde terão lugar algumas das actividades; 

Que a Empresa Pública Municipal, Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, 

E.M., de acordo com o seu objecto social, está vocacionada para a organização de 

actividades no âmbito do desporto, lazer e turismo; 

Entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República, 

em Leiria, representado neste acto pela Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município ou 1.º Outorgante; 

e 

Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo, E.M., pessoa colectiva n.º  505 183 692, com sede 

no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste acto pelo 

Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva, e 

pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e Eng.ª Isabel Maria de Sousa 

Gonçalves dos Santos adiante designado por Leirisport ou 2.º Outorgante. 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é 

celebrado o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a elaboração e realização de actividades 

integrantes do Programa “Férias 100 Limites” a promover na Praia do Pedrógão, de acordo 

com o Programa de Actividades em anexo a este Contrato e que aqui se dá por reproduzido. 

2. As actividades do Programa “Férias 100 Limites” terão lugar na Praia (zona desportiva), 

no Parque de Campismo e na Praça (zona de animação onde se realiza o Festival da 

Sardinha), espaços que, para efeitos de realização das respectivas actividades, o 1.º 

Outorgante disponibilizará ao 2.º Outorgante. 
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Cláusula Segunda 
(Obrigações do 2.º Outorgante) 

O 2.º Outorgante, como entidade responsável pela execução do objecto do presente 

contrato-programa, obriga-se a: 

a) assegurar a manutenção, gestão e definição da ocupação das zonas desportiva e de 

animação, disponibilizadas pelo 1.º Outorgante para realização das actividades respectivas; 

b) garantir e enquadrar a realização das actividades constantes do respectivo 

Programa que constitui anexo ao presente Contrato; 

c) cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares a que as actividades a 

desenvolver, ou alguma delas, se encontrem sujeitas; 

d) assegurar que as actividades se realizem no estrito cumprimento das normas de 

segurança que lhe sejam aplicáveis. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do 1.º Outorgante) 

O Município, como contrapartida do serviço recebido, obriga-se a compensar o 2.º 

Outorgante com o montante máximo de € 10.000, 00 (dez mil euros) acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, a ser paga nas condições expressas na cláusula seguinte. 

Cláusula Quarta 
(Condições de Pagamento) 

1. A verba referida no número um da cláusula anterior será paga do seguinte modo: 

a) 55% no mês de Julho de 2007; 

b) 45% no mês de Agosto de 2007. 

2. Para efeitos do número anterior, a Leirisport, EM, emitirá, por cada prestação, nota de 

débito no valor correspondente. 

Cláusula Quinta 
(Resolução do Contrato) 

No caso de incumprimento pelo segundo outorgante das obrigações por si assumidas e 

previstas na Cláusula Segunda, o primeiro outorgante reserva-se o direito de resolver o 

presente contrato-programa sem direito a qualquer indemnização.  

Cláusula Sexta 
(Duração) 

O presente contrato-programa vigorará de 14 de Julho a 31 de Agosto de 2007. 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria  (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa) 

Pela Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração (José Manuel Seabra Benzinho da Silva) 

O Administrador (João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora (Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 

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

do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21.º dos Estatutos da empresa, 

deliberou por unanimidade aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a 

Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 
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9.2.13. Contrato-programa sobre a utilização da Pista de Atletismo do Estádio 
Municipal de Leiria 
DLB N.º 1583/06 | Considerando que: 

A Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Leiria é um equipamento de 

excelência, sendo considerado a melhor pista do País pela Federação Portuguesa de 

Atletismos e tendo já obtido o reconhecimento da Associação Europeia de Atletismo (EAA) 

que a escolheu para  acolher a Taça da Europa de Atletismo de 2005. 

A Associação Distrital de Atletismo de Leiria é uma das maiores a nível nacional 

tanto no que respeita ao número de atletas como de treinadores e provas realizadas. 

Os dois principais clubes da cidade de Leiria, a Juventude Vidigalense e a 

Associação C.D.R. do Bairro dos Anjos são entidades residentes no Estádio Municipal de 

Leiria e aí decorre a maior parte do seu trabalho de preparação e formação de atletas, com 

elevado mérito e reconhecimento local, nacional e internacional; 

A Leirisport, EM, é empresa responsável pela exploração e gestão do Estádio 

Municipal de Leiria que garante a gestão e manutenção da Pista de Atletismo, de todo o 

equipamento técnico de apoio aos treinos e competições e dos balneários e ginásios afectos 

a esta utilização.  

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 

18 de Agosto, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a seguir transcrito, com a 

Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M. 

«CONTRATO-PROGRAMA COM A Leirisport SOBRE PISTA DE ATLETISMO DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA 

Considerando que:  

A Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Leiria é um equipamento de 

excelência, sendo considerado a melhor pista do País pela Federação Portuguesa de 

Atletismos e tendo já obtido o reconhecimento da Associação Europeia de Atletismo (EAA) 

que a escolheu para  acolher a Taça da Europa de Atletismo de 2005. 

A Associação Distrital de Atletismo de Leiria é uma das maiores a nível nacional 

tanto no que respeita ao número de atletas como de treinadores e provas realizadas. 

Os dois principais clubes da cidade de Leiria, a Juventude Vidigalense e a 

Associação C.D.R. do Bairro dos Anjos são entidades residentes no Estádio Municipal de 

Leiria e aí decorre a maior parte do seu trabalho de preparação e formação de atletas, com 

elevado mérito e reconhecimento local, nacional e internacional; 

A Leirisport, EM, é empresa responsável pela exploração e gestão do Estádio 

Municipal de Leiria que garante a gestão e manutenção da Pista de Atletismo, de todo o 

equipamento técnico de apoio aos treinos e competições. 

Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006, Leiria, 

N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leira, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de Mirandela, 

residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, freguesia de Marrazes, concelho de 

Leira, como primeira outorgante; 

e 
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A “Leirisport - Desporto, Lazer e Turismo, EM”, com sede no Estádio Municipal de Leiria, 

Porta 7, Arrabalde D'Aquém, 2401-977, Leiria, N.I.P.C. 505 183 692, adiante 

abreviadamente designada por Leirisport, representada pelo Presidente do Conselho de 

Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João 

Paulo Baixinho Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante 

designado por Leirisport ou 2.º Outorgante. 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é 

celebrado o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a utilização do Estádio Municipal de Leiria 

para a prática de Atletismo. 

2. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que originam a 

atribuição à Leirisport, EM, de indemnizações compensatórias, bem como o modo e termos 

do seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Estádio) 

A utilização do Estádio deverá ser feita no estrito cumprimento do regulamento do mesmo e 

da legislação em Vigor. 

Cláusula Terceira 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização do Pista de Atletismo do Estádio de Leiria que, por iniciativa ou autorização 

da Câmara, implique a diminuição ou privação da Leirisport da normal exploração do 

mesmo, confere a esta o direito a uma indemnização compensatória, calculada de acordo 

com os preços de utilização estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes casos: 

a) utilização do Pista de Atletismo pela Câmara para o desenvolvimento de actividades 

por si directamente organizadas; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 

c) isenção ou adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores 

da Pista de Atletismo. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport, EM, em 2007, nos 

termos dos números anteriores, é no máximo, de €128 526,00 (cento e vinte e oito mil e 

quinhentos e vinte seis euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.  

4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de relatórios mensais de gestão e utilização da Pista de Atletismo. 

Cláusula Quinta 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

A Câmara Municipal de Leiria obriga-se a atribuir à Leirisport as indemnizações 

compensatórias referidas na Cláusula Quarta do presente contrato-programa. 

Cláusula Sétima 
(Obrigações da Leirisport) 

A Leirisport obriga-se a: 
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a) salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos balneários; 

b) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos munícipes de 

Leiria, e a plena utilização da Pista de Atletismo por aquele; 

c) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no município de 

Leiria. 

Cláusula Oitava 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de documento 

escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima 
(Dúvidas e omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima Primeira 
(Imposto do Selo) 

O presente contrato-programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

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

3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima Segunda 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007. 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria  (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa) 

Pela Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração (José Manuel Seabra Benzinho da Silva) 

O Administrador (João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora (Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 

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

do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21.º dos Estatutos da empresa, 

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

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

Partido Socialista, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 

 
9.2.14. Contrato-programa para as intervenções de beneficiação no Complexo 
Municipal de Piscinas de Leiria 
DLB N.º 1583/06 | Na sequência de deliberação camarária n.º 2134/01, tomada em reunião 

de 2001/08/29, a Câmara Municipal cedeu, através de protocolo, à Empresa Municipal 
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Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, os direitos de utilização e exploração 

do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 

58/98, de 18 de Agosto, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a seguir transcrito, 

com a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com vista à realização dos 

investimentos definidos no plano e orçamento da empresa para 2007 no Complexo 

Municipal de Piscinas de Leiria. 

«CONTRATO-PROGRAMA PARA OS INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO NO 
COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA 

Considerando: 

A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo, EM, enquanto empresa municipal prossegue o 

interesse público e tem como objecto social a criação e exploração de equipamentos 

desportivos, de lazer e turismo, sendo que a Câmara Municipal de Leiria, com a constituição 

desta empresa, tem como objectivo a sua intervenção nas áreas do desporto, lazer e 

turismo. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República 

em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município, Câmara ou 

1.º Outorgante; 

e 

A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 692, 

com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste acto 

pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva, 

e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa 

Gonçalves dos Santos adiante designado por Leirisport ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

O presente contrato tem por objecto a definição dos termos e condições de atribuição à 

Leirisport,EM das comparticipações financeiras necessárias às obras e aquisição de 

equipamentos de acordo com o definido no plano e orçamento da empresa para 2007.  

Cláusula Segunda 
(Âmbito dos investimentos) 

As obras e investimentos referidos no número anterior constam do plano e orçamento 

aprovado para 2007 para o Complexo, visam aumentar os níveis de segurança e conforto 

dos utentes e referem-se a cacifos fenólicos, para os balneários masculino, feminino e 

infantil. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações da 1 ª Outorgante) 

A primeira outorgante compromete-se a comparticipar os investimentos previstos na 

Cláusula anterior até ao montante máximo de € 15.000,00 (quinze mil euros) acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. 
Cláusula Quarta 
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(Obrigações da 2 ª Outorgante) 
A segunda outorgante compromete-se a: 

a) elaborar o programa de consulta relativos a cada um dos investimentos a realizar; 

b) realizar as consultas ao mercado, análise das propostas e respectiva adjudicação e 

pagamento;  

c) garantir o cumprimento das obrigações do fornecedor, legalmente previstas. 

Cláusula Quarta 
(Regime de comparticipação financeira) 

O pagamento da verba mencionada na Cláusula Terceira será efectuada  mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas das cópias das facturas relativas aos 

investimentos previstos. 

Cláusula Quinta 
(Revisão ou alteração) 

A revisão ou alteração do contrato-programa revestirá a forma de documento escrito, 

assinado por ambas as partes. 

Cláusula Sexta 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Sétima 
(Dúvidas e omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Oitava 
(Imposto do Selo) 

O presente contrato-programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

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

3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Nona 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007. 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria  (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa) 

Pela Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração (José Manuel Seabra Benzinho da Silva) 

O Administrador (João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora (Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 
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A Câmara, depois de analisar o assunto,  nos termos das disposições conjugadas 

do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21.º dos Estatutos da empresa, 

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

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

Partido Socialista, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 

 
9.2.15. Contrato-programa para as intervenções de beneficiação no Centro Nacional 
de Lançamentos 
DLB N.º 1584/06 | A gestão e exploração do Centro Nacional de Lançamentos foi atribuída à 

Leirisport, EM desde 1 de Junho de 2006, na sequência de deliberação camarária n.º 

0697/06, tomada em reunião de 2006.05.18 e efectuado o respectivo contrato programa de 

gestão e exploração. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 

58/98, de 18 de Agosto, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a seguir transcrito, 

com a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com vista à realização dos 

investimentos definidos no plano e orçamento da empresa para 2007 no Centro Nacional de 

Lançamentos de Leiria. 

«CONTRATO-PROGRAMA PARA OS INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO NO 
CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA 

Considerando: 

A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo, EM, enquanto empresa municipal prossegue o 

interesse público e tem como objecto social a criação e exploração de equipamentos 

desportivos, de lazer e turismo, sendo que a Câmara Municipal de Leiria, com a constituição 

desta empresa, tem como objectivo a sua intervenção nas áreas do desporto, lazer e 

turismo. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República, 

em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município, Câmara ou 

1.º Outorgante; 

e 

A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 692, 

com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste acto 

pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva, 

e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e Eng. ª Isabel Maria de 

Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado por Leirisport ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

O presente contrato tem por objecto a definição dos termos e condições de atribuição à 

Leirisport, EM, das comparticipações financeiras necessárias às obras e aquisição de 

equipamentos de acordo com o definido no plano e orçamento da empresa para 2007.  

Cláusula Segunda 
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(Âmbito dos investimentos) 
As obras e investimentos referidos no número anterior constam do plano e orçamento 

aprovado para 2007 para o CNLL visam aumentar os níveis de segurança e conforto dos 

utentes e são os seguintes: 

a) requalificação de arrecadações e ginásio; 

b) projecto energia solar térmico (Águas Quentes Sanitárias). 

Cláusula Terceira 
(Obrigações da 1 ª Outorgante) 

A primeira outorgante compromete-se a comparticipar os investimentos previstos na 

Cláusula anterior até ao montante máximo de €4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros) 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
Cláusula Quarta 

(Obrigações da 2 ª Outorgante) 
A segunda outorgante compromete-se a: 

a) elaborar o programa de consulta relativos a cada um dos investimentos a realizar; 

b) realizar as consultas ao mercado, análise das propostas e respectiva adjudicação e 

pagamento;  

c) garantir o cumprimento das obrigações do fornecedor, legalmente previstas. 

Cláusula Quarta 
(Regime de comparticipação financeira) 

O pagamento da verba mencionada na Cláusula Terceira será efectuada mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas das cópias das facturas relativas aos 

investimentos previstos. 

Cláusula Quinta 
(Revisão ou alteração) 

A revisão ou alteração do contrato–programa revestirá a forma de documento escrito, 

assinado por ambas as partes. 

Cláusula Sexta 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 
Cláusula Sétima 

(Dúvidas e omissões) 
Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Oitava 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

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

3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Nona 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007. 

CMLeiria/ Acta n.º 27, de 2006.11.23 
 
 



1643 (100) 
 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria  (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa) 

Pela Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração (José Manuel Seabra Benzinho da Silva) 

O Administrador (João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora (Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 

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

do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21.º dos Estatutos da empresa, 

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

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

Partido Socialista, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 

 
9.2.16. Contrato-programa para as obras de remodelação e as intervenções de 
beneficiação do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão 
DLB N.º 1585/06 | Na sequência de deliberação camarária n.º 0290/02, tomada em reunião 

de 2002/02/19, a Câmara Municipal cedeu, através de protocolo, à Empresa Municipal 

Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, os direitos de utilização e exploração 

do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 

58/98, de 18 de Agosto, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a seguir transcrito, 

com a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com vista à realização das 

obras de remodelação e os investimentos definidos no plano e orçamento da empresa para 

2007 no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão. 

«CONTRATO-PROGRAMA PARA AS OBRAS DE REMODELAÇÂO E OS 
INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO 

PEDROGÃO 

Considerando: 

A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo, EM, enquanto empresa municipal prossegue o 

interesse público e tem como objecto social a criação e exploração de equipamentos 

desportivos, de lazer e turismo, sendo que a Câmara Municipal de Leiria, com a constituição 

desta empresa, tem como objectivo a sua intervenção nas áreas do desporto, lazer e 

turismo. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República, 

em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município, Câmara ou 

1.º Outorgante; 

e 

A Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 692, 

com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste acto 

pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva, 
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e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e Eng.ª Isabel Maria de 

Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado por Leirisport ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

O presente contrato tem por objecto a definição dos termos e condições de atribuição à 

Leirisport, EM das comparticipações financeiras relativas às obras de conservação e 

beneficiação e à aquisição de equipamentos de acordo com o definido no plano e orçamento 

da empresa para 2007. 

Cláusula Segunda 
(Âmbito dos investimentos) 

As obras e investimentos referidos no número anterior constam do plano e orçamento 

aprovado para 2007 para o Parque e visam aumentar os níveis de segurança e conforto dos 

utentes, são os seguintes: 

a) remodelação dos 8 balneários; 

b) rede de vedação do perímetro do parque; 

c) vias de circulação internas e parques de caravanas; 

d) criação de zonas de gralhadores colectivos; 

e) substituição de coberturas dos balneários; 

f) equipamento de controlo de acessos. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações da 1 ª Outorgante) 

A primeira outorgante compromete-se a comparticipar os investimentos previstos na 

Cláusula anterior até ao montante máximo de €458 430,00 (quatrocentos e cinquenta e oito 

mil quatrocentos e trinta euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
Cláusula Quarta 

(Obrigações da 2 ª Outorgante) 
A segunda outorgante compromete-se a: 

a) lançar, gerir e executar, desde a fase de anúncio do concurso ou do envio de 

convite, consoante os casos, até à sua conclusão, as empreitadas referidas nos números 1, 

3 e 5 da Cláusula Segunda. 

b) elaborar os programas de consulta relativos a cada um dos investimentos a realizar 

previstos no número 2, 4 e 6 da Cláusula Segunda; 

c) realizar as consultas ao mercado, análise das propostas e respectiva adjudicação e 

pagamento;  

d) garantir o cumprimento das obrigações do fornecedor, legalmente previstas; 

Cláusula Quarta 
(Regime de comparticipação financeira) 

O pagamento da verba mencionada na Cláusula Terceira será efectuado mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas das cópias das facturas relativas aos 

investimentos previstos. 

Cláusula Quinta 
(Revisão ou alteração) 
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A revisão ou alteração do Contrato-programa revestirá a forma de documento escrito, 

assinado por ambas as partes. 

Cláusula Sexta 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Sétima 
(Dúvidas e omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Oitava 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

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

3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Nona 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007. 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria  (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa) 

Pela Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração (José Manuel Seabra Benzinho da Silva) 

O Administrador (João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora (Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 

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

do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21.º dos Estatutos da empresa, 

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

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

Partido Socialista, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 

 
9.2.17. Contrato-programa relativo aos custos financeiros associados ao 
financiamento das obras do Estádio Municipal de Leiria-Dr. Magalhães Pessoa 
DLB N.º 1586/06 | Na sequência de deliberação de Câmara Municipal n.º 2428/01, tomada 

em reunião de 03/10/2001, no seguimento da deliberação n.º 2359/01, de 26/09/2001, a 

Câmara Municipal de Leiria cedeu, através do protocolo celebrado a 03/10/2001, os direitos 

de gestão e exploração do Estádio Municipal de Leiria, tendo ainda transmitido o direito de 

superfície sobre o mesmo através de certidão emitida em 05/11/2002. 

 No âmbito da cláusula Quinta (Apoio Financeiro) do protocolo, compete ao Município 

prestar apoio financeiro à LEIRISPORT, EM para a prossecução do programa municipal de 

desenvolvimento desportivo, podendo o apoio financeiro atribuído abranger, nos termos da 

lei, a cobertura e a garantia de obrigações contraídas pela LEIRISPORT, EM no exercício da 

gestão e exploração do Estádio. De acordo com o ponto 3 desta cláusula, as obras a realizar 

CMLeiria/ Acta n.º 27, de 2006.11.23 
 
 



1646 (103) 
 

pela LEIRISPORT, EM para a remodelação do Estádio para o Euro-2004 e para a 

manutenção e conservação desta infra-estrutura, poderão ser comparticipadas por subsídios 

a atribuir à Câmara, nos termos da lei. 

 Estipula a Cláusula Nona (Garantia das Obrigações) do mesmo protocolo que a 

Câmara se compromete, também, no âmbito do financiamento previsto, a garantir quaisquer 

obrigações contraídas junto de qualquer instituição bancária para a realização de obras do 

Estádio, conforme o disposto no n.º 7 do artigo 24.º da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto. De 

acordo com alínea b) da Cláusula Décima (Obrigações da Câmara Municipal de Leiria), a 

Câmara Municipal de Leiria obriga-se a garantir as obrigações contraídas, no âmbito das 

obras a realizar no Estádio pela LEIRISPORT, EM, junto de qualquer instituição bancária 

idónea, de acordo com o estipulado na Cláusula Nona do protocolo estabelecido.  

 A 17/11/2004 foi celebrado entre o Banco BPI, SA, a Caixa Geral de Depósitos, SA e 

a LEIRISPORT, EM um Contrato de Abertura de Crédito de Curto Prazo, no montante global 

de até € 20.000.000,00, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada Banco, com o 

objectivo de fazer face à compleição dos pagamentos relativos às obras de remodelação do 

Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa. O empréstimo vence juros à taxa 

nominal correspondente à Euribor a um mês, em vigor no dia útil anterior à data de cada 

início de período de contagem de juros, acrescida de 1,25% p.a., arredondada para 1/8 

superior, sendo os juros pagos mensal e postecipadamente no termo de cada período de 

contagem, tendo sido o primeiro período a partir da data de assinatura do citado contrato.  

A 06/01/2006 foi celebrado um aditamento ao contrato, prolongando o prazo do crédito até 

17/11/2006, mediante solicitação de renovação do crédito que ocorreu a 15/05/2006, com o 

segundo aditamento ao contrato. 

Tendo em consideração o valor que os encargos financeiros representam nos custos 

financeiros anuais da LEIRISPORT, EM e tendo em conta os bloqueios de tesouraria que o 

seu pagamento gera mensalmente à LEIRISPORT, EM e nos termos e para os efeitos do 

disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, propõe-se a celebração do 

Contrato-Programa, a seguir transcrito, com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de 

Leiria, E.M., com vista ao pagamento dos custos financeiros associados ao financiamento 

das obras do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa, contraído junto do Banco 

BPI e da Caixa Geral de Depósitos. 

Considerando: 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, EM, enquanto empresa municipal prossegue o 

interesse público e tem como objecto social a criação e exploração de equipamentos 

desportivos, de lazer e turismo, sendo que o Município Leiria, com a constituição desta 

empresa, tem como objectivo a sua intervenção nas áreas do desporto, lazer e turismo. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República 

em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município ou 1.º 

Outorgante; 

e 
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A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 

692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste 

acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da 

Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e Eng. Isabel Maria de 

Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

O presente contrato tem por objecto a definição dos termos e condições de atribuição à 

LEIRISPORT, EM das verbas suportadas com os custos financeiros associados ao 

financiamento das obras do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa de acordo 

com o definido no plano e orçamento da empresa para 2007.  
Cláusula Segunda 

(Obrigações da 1 ª Outorgante) 
A primeira outorgante compromete-se a entregar à LEIRISPORT, EM, as verbas necessárias 

ao pagamento dos juros que se vencem mensalmente relativos à operação de financiamento 

contraída junto das instituições financeiras identificadas acima, na medida exacta dos 

valores debitados à LEIRISPORT, EM, nesse âmbito, até ao montante máximo de 

€883.692,00 (oitocentos e oitenta e três mil, seiscentos e noventa e dois euros). 

Cláusula Terceira 
(Obrigações da 2 ª Outorgante) 

A segunda outorgante compromete-se a proceder ao pagamento dos juros debitados pela 

entidade financeira, na data exigida. 

Cláusula Quarta 
(Regime de atribuição) 

O pagamento da verba mencionada na Cláusula Primeira será efectuado mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas das cópias dos avisos de débito efectuados 

pelas entidades financeiras. 
Cláusula Quinta 

(Revisão ou alteração) 
A revisão ou alteração do Contrato-Programa revestirá a forma de documento escrito, 

assinado por ambas as partes. 
Cláusula Sexta 

(Princípio de boa fé) 
Ambas as partes se comprometem a executar o presente Contrato-Programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 
Cláusula Sétima 

(Dúvidas e omissões) 
Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 
Cláusula Oitava 

(Imposto sobre o Valor Acrescentado) 
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As operações resultantes do presente contrato encontram-se isentas de IVA nos termos da 

alínea a) do n.º 28 do artigo 9.º do Código do IVA.  
Cláusula Nona 

(Imposto do Selo) 
O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

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

3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de 2007. 

Leiria, 9 de Novembro de 2007 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa) 

Pela LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração (José Manuel Seabra Benzinho da Silva) 

O Administrador (João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora (Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos) 

 

9.3. Celebração dos seguintes contratos-programa entre o Município de Leiria e a 
Leirisport, EM relativo ao ano de 2006:  
9.3.1. Contrato-programa sobre a utilização do Parque de Campismo da Praia do 
Pedrógão 
DLB N.º 1587/06 | Na sequência de deliberação camarária n.º 0290/02, tomada em reunião 

de 02.02.19, a Câmara Municipal cedeu, através de protocolo, à Empresa Municipal 

Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, os direitos de utilização e exploração 

do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 

58/98, de 18 de Agosto, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a seguir transcrito, 

com a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com vista a suportar os custos 

de utilização de entidades abrangidas pela isenção de pagamento dos preços de utilização 

definidos no regulamento e no plano e orçamento da empresa para 2006 no Parque de 

Campismo da Praia do Pedrógão. 

«CONTRATO-PROGRAMA COM A Leirisport SOBRE UTILIZAÇÃO DO PARQUE DE 
CAMPISMO DA PRAIA DO PEDROGÃO POR ENTIDADES» 

Considerando que:  

Na sequência de deliberação camarária n.º 0290/02, tomada em reunião de 02.02.19, 

a Câmara Municipal cedeu, através de protocolo, à Empresa Municipal Leirisport – Desporto, 

Lazer e Turismo de Leiria, EM, os direitos de utilização e exploração do Parque de 

Campismo da Praia do Pedrógão. 

Na cláusula sexta (regime de comparticipação financeira), número 2, a Câmara 

Municipal de Leiria se compromete a cobrir a diferença existente entre o valor fixado para a 

utilização do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão e os preços sociais a praticar para 

alguns dos utilizadores. 
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Entre o Município de Leiria, com sede no Largo da República, n.º 1, 2414-006, Leiria, 

N.I.P.C. 505 181 266, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leira, Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de Mirandela, 

residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, freguesia de Marrazes, concelho de 

Leira, como primeira outorgante; 

e 

A “Leirisport - Desporto, Lazer e Turismo, EM”, com sede no Estádio Municipal de Leiria, 

Porta 7, Arrabalde D'Aquém, 2401-977, Leiria, N.I.P.C. 505 183 692, adiante 

abreviadamente designada por Leirisport, representada pelo Presidente do Conselho de 

Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João 

Paulo Baixinho Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante 

designado por Leirisport ou 2.º Outorgante. 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é 

celebrado o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a utilização do Parque de Campismo da 

Praia do Pedrógão. 

2. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que originam a 

atribuição à Leirisport, EM de indemnizações compensatórias, bem como o modo e termos 

do seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Parque) 

A utilização do Parque deverá ser feita no estrito cumprimento do regulamento do mesmo e 

da legislação em Vigor. 

Cláusula Terceira 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão que, por iniciativa ou 

autorização da Câmara, implique a diminuição ou privação da Leirisport da normal 

exploração do mesmo, confere a esta o direito a uma indemnização compensatória, 

calculada de acordo com os preços de utilização estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes casos: 

a) utilização do parque de campismo pela Câmara para o desenvolvimento de 

actividades por si directamente organizadas; 

b) isenção ou adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores 

do parque de Campismo da Praia do Pedrógão. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport em 2006, nos termos 

dos números anteriores, é de € 15.410,00 € (Quinze mil quatrocentos e dez euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito de imediato após o 

apuramento dos valores de utilização na data de encerramento da época de funcionamento 

do Parque de Campismo. 
Cláusula Quinta 
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(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 
A Câmara Municipal de Leiria obriga-se a atribuir à Leirisport as indemnizações 

compensatórias referidas na Cláusula Quarta do presente contrato-programa. 

Cláusula Sétima 
(Obrigações da Leirisport) 

A Leirisport obriga-se a salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral 

dos balneários. 

Cláusula Oitava 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de documento 

escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 
Cláusula Décima 

(Dúvidas e omissões) 
Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 
Cláusula Décima Primeira 

(Imposto de Selo) 
O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

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

3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima Segunda 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Julho a 30 de Setembro de 2006. 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria (Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa) 

Pela Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração (José Manuel Seabra Benzinho da Silva) 

O Administrador (João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora (Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos) 

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

artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21.º dos Estatutos da empresa, 

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

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

Partido Socialista, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. O referido contrato-programa foi cabimentado pela 

proposta n.º 5561/06, de 14 de Novembro. 

   
9.3.2. Contrato-programa para os investimentos de beneficiação na Piscina Municipal 
da Maceira. Rectificação 
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DLB N.º 1588/06 | Importa proceder à seguinte rectificação da DBL N.º 0688/06, da reunião 

de 18 de Maio, da Cláusula Segunda do contrato-programa para os investimentos de 

beneficiação na Piscina Municipal da Maceira. 

Assim onde se lê: «3. Climatização da entrada/hall» deverá ler-se: «3. Desmatação 

e arranjos exteriores». 

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

rectificação supra referida. 

 
 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a Senhora 

Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta. 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

Ponto um 
Apoio pontual ao Grupo Desportivo e Recreativo Bidoeirense 
DLB N.º 1589/06 | Presente a ENT 26247/06, de 23 de Outubro, do Grupo Desportivo 

Recreativo Bidoeirense na qual solicita ao Município de Leiria um apoio para pagamento dos 

trabalhos efectuados no âmbito da manutenção do relvado, responsabilidade incutida ao 

Município, através de celebração de Contrato de Desenvolvimento Desportivo. 

Considerando a importância da manutenção do respectivo relvado, e não obstante 

ter sido autorizado um ajuste directo a uma empresa de especialidade, através do REG INT 

2006/9527, de 12/09/2006, tornou-se necessário a contratação de serviços pontuais para a 

respectiva manutenção na primeira quinzena de Setembro.  

Assim, propõe a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, a 

atribuição de um apoio pontual ao Grupo Desportivo Recreativo Bidoeirense no valor de 

€968,00. 

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

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º, ambas da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro,  e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade apoiar o Grupo Desportivo Recreativo Bidoeirense 

com uma verba no valor de € 968,00  (novecentos e sessenta e oito euros). 

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

12/04701 (2006-A-247- Apoio ao funcionamento e actividades) e foi objecto da proposta de 

cabimento n.º 5633/06, de 16 de Novembro.  

 

Ponto dois 
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Protocolo de Colaboração entre o Município de Leiria e a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro 
DLB N.º 1590/06 | Foi presente a minuta de protocolo a celebrar entre o Município e a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, cujo teor a seguir se 

transcreve: 

«MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO 

Considerando que: 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/2000, de 20 de Outubro, que aprovou 

o Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Ovar – Marinha Grande, doravante designado 

apenas por POOC, define as regras e os princípios destinados a salvaguardar e potenciar os 

recursos naturais, ambientais e paisagísticos deste troço costeiro, nomeadamente no que 

concerne ao ordenamento das diversas praias e adaptação dos apoios de praia e 

equipamentos já nelas instalados; 

O Decreto-Lei n.º 104/2003, de 23 de Maio, conjugado com o Decreto-Lei n.º 46/94 

de 22 de Fevereiro, atribui às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional a 

competência para a emissão de títulos de utilização do Domínio Público Marítimo (DPM); 

Carecem de título de utilização do DPM, no âmbito do Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 

de Fevereiro, diversas utilizações, entre as quais se destacam a utilização dos apoios de 

praia e equipamentos, bem como os estacionamentos e acessos; 

O POOC abrange uma área com indiscutível relevância para o desenvolvimento 

turístico do Município de Leiria, sendo essencial garantir a segurança e a salubridade das 

praias; 

O Município de Leiria tem o maior interesse na conclusão da implementação do 

POOC, o que implica a atribuição, tão rápida quanto possível, dos novos títulos de utilização 

nele previstos; 

Devido à sua proximidade com os cidadãos, os municípios têm a assinalável 

eficiência na tomada de decisões que dizem respeito à respectiva área territorial; 

Entre a Comissão de Coordenação e de Desenvolvimento Regional do Centro, pessoa 

colectiva n.º 600075613, com sede na Rua Bernardim Ribeiro n.º 80, na cidade de Coimbra, 

adiante designada por CCDRC, representada neste acto, pelo seu Presidente Prof. Dr. 

Alfredo Marques, no uso das competências definidas no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei 

n.º 104/2003, de 23 de Maio, como primeira outorgante, e o Município de Leiria, pessoa 

colectiva n.º 505181266, com sede no Largo da República, na cidade de Leiria, 

representado neste acto pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel 

Damasceno Campos, como segundo outorgante, é celebrado o presente protocolo de 

colaboração, o qual passará a reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1ª 
(Objecto) 

Constitui objecto do presente Protocolo a colaboração entre as partes na realização dos 

actos preparatórios necessários à atribuição de títulos de utilização de apoios e 

equipamentos de praia na área do Município de Leiria abrangida pelo POOC, bem como no 

acompanhamento da actividade de todas as concessões atribuídas nessa mesma área.  
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Cláusula 2ª 
(Âmbito) 

Os actos preparatórios a que se refere a cláusula anterior são os respeitantes à definição 

dos apoios e equipamentos de praia a lançar a concurso de entre os previstos no POOC, e à 

apreciação do concurso público a implementar relativo à atribuição de títulos de utilização do 

DPM na Praia de Pedrógão. 

Cláusula 3ª 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a: 

a) Acompanhar o processo do concurso público a lançar pela CCDRC para atribuição 

das licenças de utilização dos apoios de praia e/ou de concessão de equipamentos de praia 

na área do Município de Leiria abrangidos pelo POOC Ovar – Marinha Grande, indicando 

um técnico que desempenhará as funções de interlocutor entre as partes; 

b) Participar à CCDRC a ocorrência de casos de que tenha conhecimento de 

desconformidade entre a actividade desenvolvida pelos destinatários e o título de utilização 

a eles atribuído; 

c) Receber qualquer requerimento apresentado pelos particulares, remetendo à 

CCDRC para decisão acompanhado de uma apreciação sumária que considere conveniente 

fazer. 

Cláusula 4ª 
(Técnico designado pelo Município de Leiria) 

O Técnico designado pelo Município de Leiria para participar no processo de elaboração dos 

programas de concurso e cadernos de encargo desempenhará as suas funções em 

articulação estreita com o funcionário da CCDRC responsável pela condução desse mesmo 

processo. 

Cláusula 5ª 
(Obrigações da CCDRC) 

A CCDRC obriga-se a: 

a) Disponibilizar ao Município de Leiria toda a informação que for necessária para a 

elaboração dos procedimentos discriminados na Cláusula 2.ª, no prazo de quinze dias, 

contados a partir da data de recepção dos pedidos de informação; 

b) Informar o Município de Leiria da decisão mencionada na alínea c) da Cláusula 3.ª, 

no prazo de vinte dias. 

Cláusula 6ª 
(Encargos) 

1. A CCDRC suporta, através das verbas e dotações que lhe são afectas para 

implementação do POOC e até ao limite máximo de 500 €/ ano, os encargos 

correspondentes à participação do Município Leiria no procedimento de elaboração dos 

pareceres de apreciação das propostas ao concurso público, de acordo com os programas 

de concursos e cadernos de encargos, e ao acompanhamento da situação das concessões 

do DPM  previstas no POOC. 

2. Estes encargos, atento o objecto deste Protocolo, corresponderão tão somente à 

prática de actos dos quais decorra efectivamente a implementação do POOC. 
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3. O pedido de pagamento dos encargos é realizado mediante apresentação à CCDRC 

de toda a documentação justificativa dos mesmos. 

Cláusula 7ª 
(Prazo) 

O presente Protocolo tem a duração de três anos a contar da data da sua assinatura, sendo 

automaticamente renovado por períodos iguais  e sucessivos de um ano. 

Cláusula 8ª 
(Resolução) 

1. O presente Protocolo é livremente resolúvel pelas partes. 

2. A decisão de resolver o presente Protocolo é comunicada à outra parte por carta 

registada com aviso de recepção e com a antecedência mínima de três meses relativamente 

à data de produção de efeito resolutivo. 

3. A resolução do presente Protocolo não desonera qualquer das partes de praticar os 

actos necessários à regular e célere conclusão dos procedimentos que se encontrem nesse 

momento em curso. 

4. A resolução do presente Protocolo não gera qualquer direito indemnizatório. 

Cláusula 9ª 
(Interpretação, dúvidas e omissões) 

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação, validade ou aplicação das cláusulas do 

presente Protocolo são resolvidas por acordo das partes, tendo em vista a realização do 

objecto expresso na Cláusula 1.ª 

Este protocolo é feito em duas cópias, ambas com valor de original, composto por 

quatro páginas, e devidamente assinado por ambas as partes, depois de declararem ter lido, 

compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Pela Primeira Outorgante    Pelo Segundo Outorgante 

Alfredo Marques                       Isabel Damasceno Campos 

Presidente da CCDRC                                                Presidente da Câmara Municipal Leiria” 

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

minuta de protocolo, a qual faz parte integrante da presente deliberação, e conferir poderes 

à Senhora Presidente da Câmara Municipal para outorgar o protocolo em representação do 

Município de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto três 
Anulação de guia de receita e restituição de importância indevidamente cobrada a 
Carlos da Conceição dos Santos. Rectificação da deliberação. 
DLB N.º 1591/06 | Na deliberação n.º 1232/06, de 28 de Setembro, existe uma incorreção 

que importa rectificar.  

Assim, na alínea b) da deliberação, onde se lê «importância indevidamente 

arrecadada a título de receita corrente, no montante de €70,80, através da classificação 

01.03/06.02.03.01», deverá ler-se: «importância indevidamente arrecadada conforme acima 

discriminado». 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a 

rectificação acima referida. 

 

Ponto quatro 
Apoio à Freguesia da Boa Vista para requalificação da Fonte da Horta 
DLB N.º 1592/06 | Presente o pedido de apoio da Junta de Freguesia da Boa Vista (ENT 

17975/2006) para requalificação da Fonte da Horta; 

Considerando que as Juntas de Freguesia tem como prioridade a melhoria da 

qualidade dos equipamentos da freguesia, nomeadamente os de elevado valor cultural e 

arquitectónico; 

Considerando ser competência das Juntas de Freguesia a gestão e conservação dos 

lavadouros/fontes, nos termos da alínea a) n.º 4 do artigo 34.º da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro; 

Propõe-se que a Câmara delibere atribuir um apoio financeiro no valor de €5.000,00 

(cinco mil euros) à  Freguesia da Boa Vista para requalificação da Fonte da Horta. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo da alínea b) do n.º 6 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir o apoio 

financeiro à Freguesia da Boa Vista no valor de €5.000,00 (cinco mil euros) para 

requalificação da Fonte da Horta. 

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

rubrica 2006-I-99, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 5993/06, de 13 de Dezembro. 
A presente proposta foi aprovada em minuta. 

 

Ponto cinco 
Licença Especial de Ruído (Ent.27387/06) 
DLB N.º 1593/06 | Presente o requerimento de AMJAL – Associação Musical da Juventude 

Académica de Leiria, com sede na Associação de Estudantes ESTG, Morro do Lena, Alto do 

Vieiro, Leiria, a solicitar licença especial de ruído, para no dia 1 de Dezembro do corrente 

ano, para levar a efeito um convívio, no Largo Cândido dos Reis, sito nesta cidade, no 

horário compreendido entre as 21:00h do dia 1 de Dezembro e a 01:00h do dia seguinte, 

com vista à divulgação do II COLLIPO (Festival de Tunas da Cidade de Leiria). 

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

pedido,  mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto seis 
Congresso Internacional “Online Educa Berlin” 
DLB N.º 1594/06 | Presente o ofício n.º SN/CS-743/06, de 16 de Novembro, da Escola 

Profissional de Leiria, formulando convite para que a escola se faça representar pelo 

Vereador da Educação, Dr.º Vitor Manuel Domingues Lourenço, no Congresso Internacional 

“ONLINE EDUCA BERLIN” que decorrerá em Berlim de 28 de Novembro a 1 de Dezembro. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade designar o 

Vereador da Educação, Dr.º Vitor Manuel Domingues Lourenço, para representar a Escola 

Profissional de Leiria e o próprio Município de Leiria no Congresso Internacional “ONLINE 

EDUCA BERLIN”. 
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 dezassete 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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