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Acta n.º 11/2006 
 

 

Aos dezoito dias do mês de Maio 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, Dr. António Manuel de Faria Ferreira, Eng.º Fernando Brites Carvalho, Dr.ª Lucinda 

Gaspar Antunes Caleira, Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, Eng.ª Isabel Maria 

de Sousa Gonçalves dos Santos, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins e Dona Célia 

Maria do Arneiro. 

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

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

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

obras particulares e de loteamentos. 

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

Administrativa. 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas 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 n.º 255/01 – Grelhados do Lis, Lda.  

1.1.2. Processo n.º 952/03 – Maria Manuela Ferreira Pereira Ribeiro 

1.1.3. Processo n.º 530/05 - Altadis Construção e Gestão Imobiliária, S.A. 

1.1.4. Processo n.º 953/05 - Pedro Lopes Antunes 

1.1.5. Processo n.º 1006/05 - Manuel Farto Gonçalves 

1.1.6. Processo n.º 270/06 – Idalina de Jesus Gaspar e Outro 

1.2. Análise dos seguintes processos de informação prévia 

1.2.1. Processo de informação prévia n.º 63/05 - Luís Pereira Faustino 

1.2.2. Processo de informação prévia n.º 66/05 – José Luciano Ribeiro Antunes 
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1.3. Análise do seguinte processo de vistoria 
1.3.1. Processo de vistoria n.º 7/01 – Mário de Almeida Coelho 

1.4. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o mês de Abril 

1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.5.1. Processo de loteamento n.º 5/97 – Pinhal Verde – Empreendimentos Florestais e 

Urbanísticos, Lda. 

1.5.2. Processo de loteamento n.º 6/04 – Leirislena – Sociedade de Construção, S.A. 

1.6. Composição da Comissão de Vistorias 

Ponto dois 
2.1. Processo n.º T – 237/98. Variante sul – 3.º troço. Estudo de revisão de preços para 

aprovação 

2.2. Processo n.º T – 205/99. Beneficiação da Rua D. Carlos I,  Marrazes-Leiria. Assinatura de 

Protocolo 

2.3. Processo n.º T – 234/2001. Construção do Edifício - Sede da Freguesia e extensão do 

Centro de Saúde de Pousos - 1.ª Fase. Informação de trabalhos a menos 

2.4. Processo n.º T – 175/2002. Construção do Pavilhão Polidesportivo de Colmeias. 

Rectificação de Deliberação 

2.5. Processo n.º T – 237/98. Variante sul – 3.º troço. Estudo de revisão de preços para 

aprovação. Rectificação da deliberação nº. 317/06. 

2.6. Processo N.º T – 84/2005. Remodelação do edifício n.º 4 do Município de Leiria em S. 

Romão – Pousos. Actas da comissão de abertura e de análise de propostas. 

Ponto três 
3.1. Análise dos seguintes pedidos de responsabilidade civil extracontratual do Município de 

Leiria – proposta de decisão final: 

3.1.1. Requerente: Sónia Isabel Silva Guerra 

3.1.2. Requerente: Vitor Miguel Jorge e Silva 

3.2. Pagamentos 

3.3. Resumo de Tesouraria 

3.4. V Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. 

3.5. Cedência definitiva de uma ambulância, matrícula 20-49-OU, propriedade do INEM; 

3.6. Autorização e direito de preferência na alienação do Lote 15, sito na Zona Industrial da 

Cova das Faias (ZICOFA) 

3.7. Hasta Pública para a venda de lotes na Zona Industrial da Cova das Faias. 6ª Fase 

(ZICOFA) 

Ponto quatro  
Voto de Pesar  

Ponto cinco 
Geminação Leiria/Rheine – “O Mundo é recebido por amigos” 
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Ponto seis 
6.1. Toponímia das freguesias: 

6.1.1. de Amor 

6.1.2. do Arrabal 

6.1.3. das Cortes  

6.1.4. dos  Marrazes 

Ponto sete 
7.1. Instituto do emprego e formação profissional. Criação de empresas. Portaria nº196-A/01, 

de 10 de Março: Maria de Lurdes Dinis Braz 

7.2. Instituto do emprego e formação profissional. Criação de empresas. Portaria n.º196-A/01, 

de 10 de Março: Joaquim Marques Lopes 

7.3. Instituto do emprego e formação profissional. Criação de empresas. Portaria n.º196-A/01, 

de 10 de Março: José da Conceição Marques 

7.4. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent.10009/06) 

7.5. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent.10828/06) 

7.6. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent.10396/06) 

7.7. Prolongamento do horário de funcionamento nos estabelecimentos comerciais da praia do 

Pedrógão. Época balnear 2006 

Ponto oito 
8.1. Junta de Freguesia de Santa Eufémia. Transferência de Verba 

8.2. Acção Social Escolar - 1.º CEB. Candidatura a auxílios económicos para o ano lectivo de 

2006/2007 

8.3. Diário de Férias 2006. Venda ao Público 

8.4. Acordo de Colaboração entre o Município de Leiria, o Clube Recreativo Lis e Lena e a 

Freguesia da Barosa. Alteração 

8.5. Sistema de Aquecimento. Instalações do JI da Boa Vista. Transferência de verba 

8.6. Centro de Apoio ao Ensino Superior. Apoio 

Ponto nove 
9.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Cultura 
9.1.1. Edição do Prémio Literário Afonso Lopes Vieira 

9.1.2. Atribuição de subsídios "Leiria a Marchar 2006" 

9.1.3. Comissão Promotora das Comemorações do 25 de Abril. Pedido de Apoio 

9.1.4. Subsídio ao TASE - Teatro de Animação de Santa Eufémia 

9.1.5. Subsídio ao Rancho Folclórico de Maceira. Transportes 

9.1.6. Subsídio ao TE-ATO – Grupo Teatro de Leiria 

9.1.7. Programação Cultural do Teatro Miguel Franco. Junho 

9.1.8. Cedência do Castelo para actividades de animação 
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9.1.8.1. “Encontro da pedra” – Escola de artes e ofícios da Batalha solicita o Castelo para 

realizar o evento. 

9.1.8.2. Encontro de Chefes de Escuteiros no Castelo de Leiria 
9.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desporto 
9.2.1. Circuito Nacional de Down Town 2006 "Leiria Down Town" 

9.2.2. Festas da Cidade 2006. Apoio às Actividades Desportivas 

9.2.3. Jogos de Leiria 2006. Fase do 1.º Ciclo 

9.2.4. Protocolo com a Associação de Andebol de Leiria 

9.2.5. Protocolo com a Associação de Ténis de Leiria 

9.2.6. Protocolo com a Associação de Patinagem de Leiria 

9.2.7. Protocolo com a Associação de Ginástica do Distrito de Leiria 

9.2.8. Protocolo com a Associação de Natação do Distrito de Leiria 

9.3. Análise do seguinte processo relacionado com a Juventude 
9.3.1. Freguesias Radicais. III Edição. 

Ponto dez 
10.1. Dia Mundial do Ambiente. Alterações ao Trânsito 

10.2. Desfile Etnográfico e Feira Tradicional, 2006. Alterações ao Trânsito. Ratificação do 

despacho da Sra. Presidente 

10.3. Bênção dos Finalistas, 2006. Alterações ao Trânsito 

10.4. Estruturação do sistema de estacionamento da Cidade de Leiria: Tarifário dos Parques 

de Estacionamento do Mercado Sant’Ana - Centro Cultural e da Fonte Quente 

Ponto onze 
11.1. Protocolos de Vigilância e Segurança Balnear da Praia do Pedrógão 

11.2. Protocolo entre o Município de Leiria e a Junta Regional de Escuteiros 

11.3. Apoio ao evento "INOVA LEIRIA 2006" 
11.4. Atribuição de subsídios à acção social 

Ponto doze 
Protocolo de Colaboração "Arte Nova", entre a Câmara Municipal de Leiria e a Câmara 

Municipal de Aveiro. Ratificação 
Ponto treze 
Minuta de contrato de mandato 

Ponto catorze 
14.1. Aprovação do Plano de Actividades e Orçamento da Leirisport, EM para o ano de 2006 

14.2. Aprovação do Plano Plurianual da Leirisport, EM para 2006-2009 

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

EM: 

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

14.3.2. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal da Bajouca 
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14.3.3. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Santa 

Eufémia 

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

Caranguejeira 

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

14.3.6. Contrato-programa para implementação e desenvolvimento do Programa “VIVER 

ACTIVO” 

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

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

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

Leiria 

14.3.10. Contrato-programa para implementação e desenvolvimento do Programa “Férias100 

Limites 2006” 

14.3.11. Contrato-programa sobre a Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Leiria 

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

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

Caranguejeira 

14.3.14. Contrato-programa para os investimentos de beneficiação no Complexo Municipal de 

Piscinas de Leiria  

14.3.15. Contrato-programa para os investimentos de beneficiação no Pavilhão Municipal do 

Arrabal 

14.3.16. Contrato-programa para os investimentos de beneficiação no Pavilhão Municipal da 

Bajouca 

14.3.17. Contrato-programa para os investimentos de beneficiação no Pavilhão Municipal da 

Caranguejeira 

14.3.18. Contrato-programa para os investimentos de beneficiação no Pavilhão Municipal da 

Maceira 

14.3.19. Contrato-programa para os investimentos de beneficiação no Pavilhão Municipal de 

Santa Eufémia 

14.3.20. Contrato-programa para as obras de remodelação e os investimentos de beneficiação 

do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão 

14.3.21. Contrato-programa com a Leirisport sobre a gestão e exploração do Centro Nacional 

de Lançamentos de Leiria 

 

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

 
Ponto um  
1.1. Processo de licenciamento de obras particulares n.º 171/05 



                                                                                                                                                                0533 ( 6|162) 

 
CMLeiria/ Acta n.º 11, de 2006.05.18 
 
 

1.2. Processo de Loteamento n.º 57/80 (2.ª Fase) 

Ponto dois 
2.1. Apoio para a "IX Concentração Adega Boys" 
2.2. "No dia da Cidade... Mexa-se!" - Apoio à Associação de Solidariedade Académico de 

Leiria 

Ponto três 
Medalha comemorativa dos 25 anos de serviço no Município 

 
 Período de antes da ordem do dia  

 
Intervenção dos alunos do Colégio Nossa Senhora de Fátima 

A Senhora Dra. Fernanda Ruivo fez breves considerações sobre a apresentação que 

os alunos do Colégio Nossa Senhora de Fátima, João e Beatriz, iriam fazer e que havia sido 

preparada no âmbito da “área-projecto” da escola, tendo explicado que este trabalho cívico 

permite aos alunos perceber algumas coisas da realidade e do mundo. 

As crianças leram um texto sobre o custo real das armas e fizeram duas 

dramatizações: Samuel de 14 anos, que foi torturado até confessar um crime que não tinha 

cometido e uma rapariga de 16 anos que perdeu as pernas e todos os seus sonhos após ter 

passado numa zona minada. 

Fizeram ainda um breve historial da criação da Amnistia Internacional, e falaram da 

Campanha “ 1 milhão e meio de rostos “, tendo pedido aos membros do executivo que 

contribuíssem com o seu rosto e respectivo endereço electrónico para a citada campanha, 

informando que actualmente já existe um milhão de rostos sendo expectável que até 2007 

angariem o restante.  

 

Intervenção da Senhora Presidente 
A Senhora Presidente informou que iria convocar o executivo para uma reunião 

extraordinária a realizar no dia 25 de Maio, pelas 15 horas, para aprovação da prestação de 

contas do Município do ano de 2005. 

 
DLB N.º 0599/06 | Sob proposta dos Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, a 

Câmara deliberou por unanimidade alterar a hora de início das suas reuniões ordinárias para 

as 14h30m, retomando assim a hora determinada pela deliberação n.º 1516/05, de 3 de 

Novembro. 

 
Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 
1. A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira questionou o que estava a ser feito 

relativamente ao mau cheiro na cidade, porque actualmente já não era só a Rua Wenceslau 

Morais onde se verificava esta situação. 
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O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que iriam ser substituídas algumas 

sarjetas, tratando-se de situações pontuais. 

A Senhora Presidente explicou que este problema não era contínuo, pois já tinha passado 

algumas vezes na Rua Wenceslau Morais e só detectou uma vez o mau cheiro. 

2. A mesma Vereadora perguntou onde iriam estacionar os moradores do Largo Santo 

Agostinho e onde iriam os comerciantes fazer as cargas e descargas. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho respondeu que os moradores podiam 

estacionar no parque com uma redução de 50% relativamente à tarifa mensal normal, 

dirigindo-se, para o efeito, ao concessionário da exploração. Mais disse que se não quisessem 

usar esta alternativa, teriam de estacionar mais longe. O problema residia, disse, no facto das 

pessoas quererem estacionar gratuitamente no parque. 

Relativamente à situação de cargas e descargas, a Senhora Presidente explicou que houve 

situações de abuso, tendo-se verificado que as pessoas abriam os automóveis e 

estacionavam-nos permanentemente em cima do passeio. 

 
Intervenção da Senhora Vereadora Dona Célia Arneiro 
1. A Senhora Vereador Dona Célia Arneiro perguntou quem eram os responsáveis pela 

manutenção dos relvados dos campos de futebol da Caranguejeira e da Bidoeira e se essa 

responsabilidade não poderia ser transferida para os grupos desportivos. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves informou que essa manutenção competia à 

Câmara, que subcontrata uma empresa do sector. O actual contrato está em vigor até Agosto. 

Porém, disse que os grupos desportivos, querendo, poderão ser eles próprios a manter os 

relvados, devendo propor-se para esse efeito, após o terminus do contrato vigente para o 

efeito. 

2. A Senhora Vereadora Dona Célia Arneiro afirmou que o espaço da Feira de Maio tem um 

pavimento impróprio para os carrinhos de bebé, para as cadeiras de rodas e até mesmo para 

os sapatos. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães explicou que era intenção do Município colocar 

estrados, à semelhança dos anos transatos. Todavia, este ano, e a pedido dos expositores os 

mesmos não foram colocados pelo facto de considerarem que os visitantes não se 

aproximavam dos stands e consequentemente as vendas diminuíam. Feito o balanço junto dos 

expositores, estes mostraram-se satisfeitos com a anuência por parte do município ao seu 

pedido. 

3. A Senhora Vereadora Dona Célia Arneiro perguntou porque razão este ano “Os Jogos de 

Leiria” só abrangem o 1º ciclo, ao contrário do que tem acontecido nos últimos quatro anos. 

Isto porque lhe pareceu haver funcionários na Leirisport sem trabalho.  

O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço respondeu que esse assunto era da responsabilidade 

do pelouro do Desporto e que, este ano, não se conseguiu negociar a inclusão do 2º ciclo e 3º 

ciclo, mostrando-se convicto que futuramente iria haver mais modificações. 
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A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves explicou que o facto de “Os Jogos de Leiria” 

só abrangerem o 1º ciclo teve a ver com a organização dos agrupamentos escolares. 

Relembrou ainda que este ano os jogos não têm a componente de natação (tal como se disse 

na última reunião) e que o Torneio de Chinquilho será realizado na Ribaliz. Informou também 

que a Leirisport, E.M. deixou de ter técnicos afectos ao programa Saber Nadar, que apoiavam 

as crianças, designadamente na natação. Por isso, declarou, não existe ninguém na Leirisport 

que não esteja a trabalhar. 

4. A Senhora Vereadora Dona Célia Arneiro opinou ainda que não parece ser necessário que 

o pavilhão da Bajouca tenha tantos funcionários. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves disse que no pavilhão da Bajouca trabalham 

um encarregado do Pavilhão, e uma funcionária de limpeza. Mais referiu que qualquer um dos 

pavilhões está aberto fora das horas, normais de trabalho e muito especialmente nos fins de 

semana, tornando-se absolutamente imprescindível ter funcionários que trabalham durante 

essas horas e que por isso mesmo recebem horas extraordinárias, devidamente autorizadas. 

A Senhora Presidente sugeriu que se deve tentar saber primeiramente se os funcionários 

estão a tempo inteiro ou estão afectos a outros pavilhões, sendo que, em regra, os 

funcionários estão afectos a mais que um pavilhão. 
5. A Senhora Vereadora Dona Célia Arneiro concluiu a sua intervenção perguntando quanto 

é que o Município de Leiria iria gastar com o campeonato de Atletismo. 

A Senhora Presidente respondeu estarem a decorrer negociações entre o Município de Leiria, 

a Federação Nacional de Atletismo e a Associação Distrital de Atletismo, tendo a iniciativa da 

sua publicitação cabido ao Município, para aproveitar a “Feira de Maio”. Mais disse que este 

evento não tinha o impacto da Taça Europa, apesar de ter revelo nacional. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves explicou que o Município dava o apoio 

logístico ao evento e que, desta vez, iria haver bilhetes disponíveis na bilheteira, a custo zero. 

O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço referiu ainda que, no ano passado, houve entidades 

que reservaram bilhetes e depois não os levantaram. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. António Ferreira 
O Senhor Vereador Dr. António Ferreira manifestou o seu desagrado com as acessibilidades 

e barreiras arquitectónicas existentes na Quinta do Taborda, tendo afirmado não ser 

admissível ter aquelas entradas principais, que considerou constituírem uma falta de respeito 

pelas pessoas. Sugeriu que se tal correspondia a um projecto standard para os prédios todos, 

a um normativo de lei, a lei carece de ser alterada. No seu ponto de vista, declarou, não tinha 

dúvida estar-se perante um caso de ilegalidade. Ainda indignado, disse que quem olhava para 

aquilo logo diria que a culpa é da autarquia, pois é esta que tem a supervisão do território.  

A Senhora Presidente retorquiu que nada era aprovado sem cumprir os regulamentos e que, 

da forma como o Senhor Vereador Dr. António Ferreira falara, parecia que o Município 

autoriza coisas ilegais. Não concordou que se retirassem imediatamente conclusões de que o 

Município tivesse autorizado construções ilegais. Sugeriu que as construções podiam ter sido 
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feitas violando o projecto aprovado ou que podia haver um erro na execução ou que podiam 

até não ter sido vistoriadas. Aliás, disse ainda, que o Município de Leiria é conhecido na região 

como sendo exigente nesta matéria, tendo solicitado à Senhora Vereadora Eng.ª Isabel 
Gonçalves que averiguasse o relatado. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho reforçou as declarações da Senhora 

Presidente, tendo dito que o projecto até pode estar bem mas a obra pode ter sido executada 

contrariando-o. Recordou que dos projectos constam termos de responsabilidades assinados 

pelos directores técnicos das obras, dos quais consta a menção de que as obras foram 

executadas em conformidade com o projecto aprovado. Também disse que o Município de 

Leiria às vezes é acusado de excesso de zelo na aprovação dos projectos. 

A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira perguntou o que o município poderia fazer nestes 

casos das construções ilegais. 

A Senhora Presidente respondeu que se notificavam as pessoas, embora por vezes estas 

continuassem a construir, até terem ordens do tribunal para demolir. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves mencionou que o diploma sobre a eliminação 

das barreiras arquitectónicas não se aplicava a edifícios habitacionais, pelo que o cumprimento 

desses requisitos ficava ao critério dos projectistas. 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira quis então saber se seria possível prever em 

regulamento municipal a obrigatoriedade de respeitar a eliminação das barreiras 

arquitectónicas nos edifícios habitacionais. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves respondeu que, na qualidade de cidadãos 

interessados, poder-se-ia apresentar à Assembleia da República uma petição nesse sentido. 

 
 Ordem do dia  

 

DLB N.º 0600/06 | Presente a acta da reunião de 4 de Maio, cuja leitura foi dispensada por ter 

sido previamente distribuída, tendo a Câmara deliberado por unanimidade aprovar a 

redacção final. 

 

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 n.º 255/01 – Grelhados do Lis, Lda. 
DLB N.º 0601/06 | De GRELHADOS DO LIS, LDA., com sede na Rotunda da Almuínha 

Grande, n.º. 780 - Edifício Meia Lua, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de alterações de uma fracção, localizada num edifício situado no 

local acima referido e, destinado a estabelecimento de restauração e bebidas. 
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A pretensão já havia sido aprovada por reunião de Câmara de 2004.09.27, tendo 

caducado por falta de entrega dos projectos de especialidade, dentro do prazo estabelecido 

para o efeito. 

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

Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.05.11, constante do respectivo processo, 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, delibera por unanimidade aprovar o projecto de 

arquitectura da operação urbanística acima referida, devendo cumprir com o parecer do Centro 

de Saúde (do qual deverá ser dado conhecimento à requerente). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

  
1.1.2. Processo n.º 952/03 – Maria Manuela Ferreira Pereira Ribeiro 
DLB N.º 0602/06 | De MARIA MANUELA FERREIRA PEREIRA RIBEIRO, residente na Rua do 

Vale Sepal, n.º 33, Vale Grande, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 

para construção de uma moradia e muros de vedação em Vale Grande, freguesia de 

Marrazes, acompanhado da informação prestada pela Divisão Administrativa e de Fiscalização 

do Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que o requerente não se 

pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto aos motivos que estiveram na origem da 

proposta de indeferimento tomada em reunião de 2005/06/13, cujo conteúdo lhe foi transmitido 

através do oficio n.º 6410, datado de 2005/06/16. 

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

pronunciou dentro do prazo estipulado para o efeito quanto ao teor da notificação que lhe foi 

efectuada, delibera por unanimidade indeferir o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, ao abrigo do disposto no n.º 5 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 2005/06/13, 

transmitidos através do ofício n.º 6410, datado de 2005/06/16. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo n.º 530/05 - Altadis Construção e Gestão Imobiliária, S.A. 
DLB N.º 0603/06 | De ALTADIS - CONSTRUÇÃO E GESTÃO IMOBILIARIA S.A., com sede na 

Avenida Marquês de Pombal, Lote 24 . R/C Esq.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito na Rua 

Vale de Lobos, na localidade de Guimarota, freguesia de Leiria, numa zona definida no PDM 

como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade.  

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

Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.05.11, constante do respectivo processo, 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, delibera por unanimidade aprovar o 

projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 
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1.º apresentar no prazo de 6 meses os seguintes elementos: 

1.1 esclarecer quanto à área do terreno indicada na planta de implantação e 

levantamento topográfico (2102m2), face à área indicada na certidão da Conservatória do 

Registo Predial (2 142m2); 

1.2 estimativa de custo total da obra rectificada de acordo com o previsto no artigo 

65.º do Regulamento Municipal de Obras Particulares; 

1.2.1 Habitação:   € 375,00/m2 

1.2.2 Comércio:   € 250,00/m2 

1.2.3 Caves, garagens:  € 200,00/m2 

1.3 esclarecer quanto ao cumprimento dos artigo 22.º e 47º 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; 

1.4 apresentar elementos gráficos esclarecedores de modo a garantir-se o 

cumprimento do disposto no regulamento de segurança contra incêndios, Decreto-Lei n.º 

66/95, de 8 de Abril, relativamente à: 

1.4.1 antecâmara no piso 0 de modo a cumprir com o disposto na alínea a) do n.º 2 do 

artigo 15º; 

1.4.2 controlo de fumo em escadas protegidas enclausuradas (artigo 16.º), devendo 

indicar-se as respectivas entradas e saídas de ar; 

1.4.3 controlo de poluição e fumo nas câmaras corta-fogo (artigos 17.º e 18.º), 

devendo indicar-se as respectivas entradas e saídas de ar; 

1.5 elementos gráficos esclarecedores quanto à localização do sistema de 

ventilação das casas de banho interiores (artigo 87.º do Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas); 

1.6 prever conduta de evacuação de fumos nas áreas comerciais, a fim de se 

possibilitar a instalação futura de estabelecimentos de restauração e bebidas; 

1.7 elementos gráficos rectificados de modo a prever o cumprimento do artigo 73.º 

do RGEU, relativamente aos vãos dos compartimentos habitacionais, nomeadamente 

cozinhas, no que se refere ao afastamento a partir do eixo vertical dos mesmos, não devendo 

existir qualquer obstáculo à iluminação a uma distância inferior a 2,0m; 

1.8 esclarecer quanto à ligação dos dois arrumos no sótão pertencentes a fracções 

diferentes; 

1.9 prever patamar adequadamente dimensionado junto às escadas dos arrumos 

(no piso do sótão) pertencente ao T2, por motivos de segurança; 

1.10 projecto de arquitectura rectificado por forma a prever o cumprimento do 

disposto no artigo 1360.º do Código Civil, relativamente ao terraço junto ao limite da 

propriedade no lado Sul; 

1.11 corte longitudinal abrangendo a totalidade do terreno e o eixo do arruamento, 

para esclarecimento face à topografia do mesmo e com indicação do perfil existente e o 

proposto; 
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1.12 estudo de arranjos exteriores, de modo a prever lugares de estacionamento 

junto e oblíquos ao arruamento e contentores para resíduos sólidos, devendo prever passeio 

(largura mínima de 1,60m) junto aos mesmos no lado Sul; 

1.12.1 a restante área entre o edifício e o arruamento que não seja para 

estacionamento e contentores para resíduos sólidos deverá destinar-se a passeio. Refere-se 

ainda que deverá garantir-se o cumprimento do disposto n.º 3 do artigo 67.º do Regulamento 

do Plano Director Municipal. relativamente ao numero de lugares de estacionamento; 

1.13 prever contentores de resíduos sólidos subterrâneos com recolha selectiva, nos 

termos da Deliberação de 15/12/2005, e de acordo com as indicações da Divisão de Ambiente 

e Serviços Urbanos. 

1.14 projectos de especialidades, incluindo projecto de drenagem de águas pluviais 

relativo aos espaços a ceder ao domínio público bem como as áreas envolventes aos do 

edifício, devendo prever-se a construção de colector para drenagem das referidas águas 

pluviais 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; 

1.15 projecto de segurança contra riscos de incêndio (dar conhecimento ao 

requerente do parecer emitido pelo Serviço Nacional de Bombeiros – folha 91); 

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

ou depósito bancário no valor de € 8.000,00 a fim de garantir a reposição de infra-estruturas 

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

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

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 dos artigos 110.º e 112.º do RGEU, 

relativamente à independência e secção de condutas de evacuação de gases e fumo; 

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

edifício; 

5.º garantir o alinhamento da construção com o edifício do lado Norte; 

6.º assegurar o cumprimento do disposto no Código Civil relativamente às 

propriedades confinantes e possíveis direitos de passagens existentes; 

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

7.1 ceder ao domínio público o espaço destinado a passeio e estacionamento (lado 

Nascente) e apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação 

ao mesmo; 

7.2 efectuar a pavimentação da zona de passeio e estacionamentos do espaço a 

ceder ao domínio público, bem como proceder à reposição das infra-estruturas que 

eventualmente venham a ser danificadas durante a obra. 

7.3 os trabalhos deverão ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização de 

Obras Municipais (DOM). 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo n.º 953/05 - Pedro Lopes Antunes 
DLB N.º 0604/06 | De PEDRO LOPES ANTUNES E OUTROS, residente na Rua das 

Lavadeiras – Quinta do Vinagre, na localidade de Marinheiros, freguesia de Marrazes, 

referente ao projecto de arquitectura para ampliação de uma moradia unifamiliar e muros de 

vedação no local acima referido, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade e na zona de 

intervenção do Gabinete do Plano de Pormenor Leiria Norte. 

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

Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/05/16, constante do respectivo processo 

(folha 111), 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, delibera por unanimidade 

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

seguinte: 

1.º garantir o alinhamento dos muros com os limites propostos para o lote 5 do 

Loteamento n.º 2/04; 

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

2.1. requerimento/pedido de licença (Mod. 3 – 01) rectificado relativamente à 

descrição do prédio na certidão da Conservatória do Registo Predial; 

2.2. elementos corrigidos por forma a prever o cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril (segurança contra riscos de incêndio na cave), 

relativamente ao seguinte: 

2.2.1. controlo da poluição do ar e fumo (artigos 17.º, 18.º, 25.º, 26.º, 29.º, 30.º), 

devendo indicar as respectivas entradas e saídas de ar; 

2.2.2. meios de primeira intervenção à extinção de incêndios (artigo 33.º); 

2.3. planta de implantação dimensionada e com indicação dos limites propostos 

para o lote 5 do Loteamento acima referido, de acordo com o indicado no ponto n.º 1; 

2.4. planta de sobreposição (vermelhos e amarelos) do piso da cave rectificada, 

face aos últimos elementos entregues; 

2.5. projectos de especialidades. 

Mais delibera informar o requerente de que, previamente ao licenciamento da 

operação urbanística, deverá verificar-se a entrada nos Serviços da Divisão de Loteamentos 

de um aditamento ao projecto de loteamento n.º 2/04, no sentido de compatibilizar o mesmo 

com o presente projecto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.5. Processo n.º 1006/05 - Manuel Farto Gonçalves 
DLB N.º 0605/06 | De MANUEL FARTO GONÇALVES, residente na Rua Coronel José Pereira 

Pascoal, n.º 23, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, referente ao 
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projecto de arquitectura para construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, na 

Rua Emília Bica, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, inserido nos 

estudos do Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão. 

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

Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/05/10, constante do respectivo processo, 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, delibera por unanimidade aprovar o 

projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o 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 pública); 

2.º prever o alargamento da via existente do lado Poente, devendo garantir uma 

faixa de rodagem livre de 3,00m medidos ao eixo do arruamento actualmente existente, 

acrescido de 1,60m para passeio, devendo o referido espaço ser cedido ao domínio público; 

3.º prever a cedência ao domínio público do espaço destinado a execução de vias 

do lado Norte e Sul, de acordo com o previsto nos estudos do Plano de Urbanização da Praia 

do Pedrógão (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente / parecer e planta anexa – 

folhas 40 a 42); 

4.º  apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses; 

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

garantia ou depósito bancário no valor de €1.500,00 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”; 

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

6.1 executar a pavimentação do arruamento entre a frente da propriedade em 

causa e a Rua Coronel José Pereira Pascoal; 

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

danificadas durante a obra; 

6.3 apresentar certidão da Conservatória rectificada relativamente aos espaços a 

ceder ao domínio público acima referidos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.6. Processo n.º 270/06 – Idalina de Jesus Gaspar e Outro 

DLB N.º 0606/06 | De IDALINA DE JESUS GASPAR E OUTRO, residente em Mata do Casal 

Galego – Vermoil – Pombal, referente ao projecto de arquitectura para construção de um 

edifício habitacional, a levar a efeito em Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, inserido 

numa zona habitacional, e ainda nos estudos do Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão, 
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encontrando-se o proposto de acordo com o previsto no mesmo e também de acordo com o 

anteriormente aprovado por deliberação de Câmara de 2005/06/13. 

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

Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.05.10, constante do respectivo processo, 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, delibera por unanimidade aprovar o projecto de 

arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º  prever a cedência ao domínio público do espaço do lado Poente a partir do 

edifício destinado a arruamento, de acordo com o previsto no Plano de Urbanização da Praia 

do Pedrógão que se encontra em fase de aprovação; 

2.º  o espaço acima indicado deverá ser devidamente infra-estruturado de acordo 

com indicações a fornecer pelo Departamento de Obras Municipais e de acordo com o previsto 

no Plano de Urbanização. 

2.1  deverá igualmente o espaço existente do lado Nascente e Norte ser 

devidamente pavimentado de acordo com indicações a fornecer pela fiscalização do 

Departamento de Obras Municipais, com materiais semelhantes aos existentes na zona; 

3.º apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada, face ao 

acima indicado e tendo ainda em conta que o espaço do lado Norte/Nascente, de acordo com 

a Junta de Freguesia é passagem pública; 

4.º garantir os alinhamentos previstos no Plano de Urbanização acima referido; 

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

ao edifício, devendo garantir-se a continuidade do mesmo; 

6.º os lugares de estacionamento encravados deverão ser afectos à mesma 

fracção, aquando da constituição da propriedade horizontal; 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá verificar-se a 

execução das infra-estruturas dos arruamentos confinantes; 

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

8.1  projecto de estabilidade contemplando o posto de transformação; 

8.2  requerimento a solicitar a licença rectificado (deverá apresentar o Mod. 34 do 

DOU): 

8.3   estimativa de custo actualizada (de acordo com o previsto no artigo 65.º do 

RMOU); 

8.4 termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura (para a 

totalidade da obra); 

9.º prever o cumprimento do disposto na informação do Departamento de Obras 

Municipais, relativamente à drenagem de águas pluviais (da qual deverá ser dado 

conhecimento ao requerente / folha 407); 

10.º previamente à emissão da licença deverá cumprir com as condicionantes 

indicadas na comunicação dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, 
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relativamente à remoção e construção de novo colector de águas residuais domésticas (do 

qual deverá ser dado conhecimento ao requerente / folhas 75 e 76); 

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

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

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

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

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

cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara Municipal.”. 
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 63/05 - Luís Pereira Faustino 
DLB N.º 0607/06 | De LUÍS PEREIRA FAUSTINO, residente na Rua das Indústrias, n.º 63, na 

localidade de Palmeiria, freguesia de Caranguejeira, referente ao pedido de informação prévia 

sobre a viabilidade de construção de um edifício misto, na Rua Paulo VI, Calçada do Bravo, 

freguesia de Leiria. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2006.05.10, constante do respectivo processo com o seguinte 

teor: 

“Trata-se do pedido de informação prévia relativamente à construção de um edifício no 

local acima indicado, e numa zona definida no plano Director Municipal como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

O local insere-se ainda na área abrangida pelos estudos do Plano de pormenor de 

Leiria Norte. 

Da análise do pedido verifica-se que: 

1.º o proposto não cumpre com o disposto no artigo 67.º do Regulamento do 

Plano Director Municipal, no que se refere aos estacionamentos a ceder ao domínio público; 

2.º não se considera aceitável o afastamento proposto à via por questões de 

enquadramento urbanístico, face às características de ocupação dos edifícios existentes na 

zona e tendo em conta o disposto no artigo  26.º do regulamento do PDM e Decreto-Lei n.º 

13/94, de 15 de Janeiro; 

3.º o proposto incide sobre três artigos matriciais, devendo anexar-se os mesmos 

num único artigo; 

3.1 mais se refere que a área indicada nos elementos gráficos deverá 

corresponder à indicada na certidão da Conservatória; 

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 2006/05/10, e face ao disposto no artigo 20.º do 
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Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 

4 de Junho, delibera 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 delibera informar que, caso o requerente reformule o pedido de acordo com o 

indicado, a pretensão carecerá ainda de parecer da EP- Estradas de Portugal, EPE e 

Ministério de Defesa Nacional – Força Aérea Portuguesa. 

Delibera ainda dar conhecimento ao requerente do parecer emitido pelo Gabinete do 

Plano de Pormenor de Leiria Norte. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2.2. Processo de informação prévia n.º 66/05 – José Luciano Ribeiro Antunes 
DLB N.º 0608/06 | De JOSÉ LUCIANO RIBEIRO ANTUNES, representado pelo seu 

procurador Leonel da Costa Ferreira Filipe, residente na Rua Almeida Garret, 1.º esquerdo, 

antigo Paço Episcopal, freguesia de Leiria, referente ao pedido de informação prévia sobre a 

viabilidade de construção de um edifício e remodelação da edificação existente na Av. Ernesto 

Korrodi, freguesia de Leiria, acompanhado da informação prestada pela Divisão Administrativa 

e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que o requerente 

não se pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto aos motivos que estiveram na origem 

da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2006/02/23, cujo conteúdo lhe foi 

transmitido através do oficio n.º 2209, datado de 2006/03/07. 

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

pronunciou dentro do prazo estipulado para o efeito quanto ao teor da notificação que lhe foi 

efectuada, delibera por unanimidade indeferir o pedido de informação prévia acima referido, 

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 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 2006/02/23, transmitidos 

através do ofício n.º 2209, datado de 2006/03/07. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise do seguinte processo de vistoria 
1.3.1. Processo de vistoria n.º 7/01 – Mário de Almeida Coelho 
DLB N.º 0609/06 | De MÁRIO DE ALMEIDA COELHO, residente na Rua Imaculada 

Conceição, n.º 61, Telheiro, freguesia de Barreira, acompanhado de uma exposição do 

proprietário Pedro Ferreira, acerca do prazo de tempo concedido para a realização dos 

trabalhos a levar a efeito no edifício sito no local acima referido, na sequência da deliberação 

tomada em reunião de 2006.03.09. 

A Câmara, depois de analisar a petição do proprietário, concordando com a 

informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006.05.11, constante 

do respectivo processo, delibera por unanimidade conceder o prazo de quatro meses para a 



                                                                                                                                                                0545 ( 18|162) 

 
CMLeiria/ Acta n.º 11, de 2006.05.18 
 
 

realização das obras a efectuar ao edifício sito na Rua Imaculada Conceição, n.º 61, na 

localidade de Telheiro, freguesia de Barreira, conforme Auto de Vistoria n.º 195/05. 

Mais delibera transmitir ao inquilino e proprietário, o conteúdo da presente 

deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.4. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o mês 
de Abril 

DLB N.º 0610/06 | Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao serviço 

efectuado durante o mês de Abril de 2006. 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento 

1.5.1. Processo de loteamento n.º 5/97 – Pinhal Verde – Empreendimentos Florestais e 
Urbanísticos, Lda. 
DLB N.º 0611/06 | De Pinhal Verde – Empreendimentos Florestais e Urbanísticos, Lda., 

acompanhado de um requerimento de BRITICASA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. 

com sede na Praceta Cristiano Schurmann n.º 55 A - Guimarota, freguesia de Leiria a solicitar 

que lhe seja considerado o número máximo de 9 fogos no lote 27 referente ao loteamento sito 

em Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta a informação prestada pela 

Divisão de Loteamentos em 05/05/2006, delibera por unanimidade aprovar a pretensão 

requerida para o lote 27. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.5.2. Processo de loteamento n.º 6/04 – Leirislena – Sociedade de Construção, S.A. 
DLB N.º 0612/06 | De LEIRISLENA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A., com sede na 

Rua do Cinzeiro n.º 415, no lugar de Bidoeira de Baixo, freguesia de Bidoeira de Cima 

referente ao loteamento sito em Quinta dos Ferreiros, freguesia de Santa Eufémia. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pela Divisão de Loteamentos 

em 2006/05/03, com o seguinte teor: 

“Trata-se de um loteamento para a constituição de 26 lotes para habitação unifamiliar. A 

totalidade do terreno, encontra-se inserido em espaço urbano, em área habitacional ou 

residencial e em espaço florestal, de acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Leiria. 

Analisado o processo verifica-se que a marcação dos limites do espaço urbano / 

espaço florestal nas plantas do loteamento não coincidem com os da planta de Ordenamento 

do PDM, existindo uma diferença considerável, tendo em consideração as imprecisões de 

escala. 

Os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e parte do arruamento do loteamento proposto ocupam espaço 

florestal, de acordo com a planta de Ordenamento do PDM.” 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com a informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2006/05/11, delibera por unanimidade 

manifestar a intenção de indeferir o projecto de loteamento 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, e por contrariar o disposto no artigo 41.º do mesmo Diploma 

Legal, 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.  

 
1.6. Composição da Comissão de Vistorias 
DLB N.º 0613/06 | Presente uma informação prestada pelo Director do Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2006.05.12, relativa à lista dos técnicos que integram a Comissão 

de Vistorias, no âmbito das funções do Departamento de Operações Urbanísticas, em virtude 

da deliberação de Câmara de 2005.03.14, que actualizou a lista dos técnicos da respectiva 

Comissão se encontrar desactualizada em resultado das alterações, entretanto decorridas, nos 

recursos humanos afectos ao departamento. 

A Câmara, considerando o teor da informação prestada pelo Director do Departamento 

de Operações Urbanísticas em 2006.05.12, com a qual concorda e aqui se dá por reproduzida 

na íntegra, delibera por unanimidade que, para além dos técnicos já designados, possam 

substituir os membros efectivos da respectiva Comissão de Vistorias, os seguintes elementos 

do Departamento de Operações Urbanísticas: 

- Eng.ª Cristina Santos Sousa; 

- Arq.ª Marta da Silva Cordeiro; 

- Arq.ª Rita Alves da Costa Azevedo Coutinho. 

 

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  

 
2.1. Processo n.º T – 237/98. Variante sul – 3.º troço. Estudo de revisão de preços para 
aprovação 
DLB N.º 0614/06 | Pela firma CONSTRUTORA DO LENA, S.A. e confirmado pelo D.O.M. foi 

presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de medição 

n.ºs, 20 e 20A, da obra supra, no valor de €19.826,55 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestada pelo D.O.M. 

delibera por unanimidade aprovar. 
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2.2. Processo n.º T – 205/99. Beneficiação da Rua D. Carlos I, Marrazes-Leiria. Assinatura 
de Protocolo 
DLB N.º 0615/06 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado de 

uma informação do (D.O.M.) Departamento de Obras Municipais, de 12 de Maio do corrente 

ano, com uma proposta de protocolo a realizar entre a Câmara Municipal de Leiria e o Instituto 

da Vinha e do Vinho, representado pelo Sr. Afonso Duarte Ribeiro Correia, cujas cláusulas 

estabelecem as condições dos termos de cedência de uma parcela de terreno com a área de 

115 m2 ao Município de Leiria, para obras de execução de passeios e alargamento da faixa de 

rodagem na Rua Olímpio Duarte Alves– Marrazes. 

A Câmara tomou conhecimento e após análise do assunto, deliberou por 
unanimidade aprovar o referido protocolo. 

 
2.3. Processo n.º T – 234/2001. Construção do Edifício - Sede da Freguesia e extensão 
do Centro de Saúde de Pousos - 1.ª Fase. Informação de trabalhos a menos 
DLB N.º 0616/06 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado de 

uma informação do D.O.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a menos 

no valor de €34.590,78 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimidade aprovar e autorizar a 

realização dos trabalhos a menos no valor de €34.590,78 + IVA, devendo dar-se conhecimento 

à firma CONSÓRCIO AZINHEIRO/LSV. 

 
2.4. Processo n.º T – 175/2002. Construção do Pavilhão Polidesportivo de Colmeias. 
Rectificação de Deliberação 
DLB N.º 0617/06 | Presente o processo em epígrafe, acompanhado de uma informação do 

D.O.M. para proceder à rectificação da deliberação n.º 0016/06 da reunião da Câmara 

Municipal de Leiria de 12.01.2006. 

Onde se lê “aprovar e autorizar a realização dos trabalhos a menos no valor de 

€13.096,56 + IVA, devendo dar-se conhecimento à firma CONDOP – Construção e Obras 

Públicas, S.A.”, deve ler-se: “aprovar e autorizar a realização dos trabalhos a menos no valor 

de €4.163,39 + IVA, devendo dar-se conhecimento à firma CONDOP – Construção e Obras 

Públicas, S.A” 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por unanimidade rectificar a 

deliberação n.º 0016/06 da reunião da Câmara Municipal de Leiria de 12.01.2006, acta n.º 1, 

assim: 

 
2.5. Processo n.º T – 237/98. Variante sul – 3.º troço. Estudo de revisão de preços para 
aprovação. Rectificação da deliberação nº. 317/06. 
DLB N.º 0618/06 | Na deliberação n.º 317/06, tomada na passada reunião de Câmara dia 23 

de Março, por lapso, omitiu-se a referência aos autos de medição n.ºs 18A, 19, e 19A da obra 
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Variante Sul de Leiria – 3º Troço”, bem como o valor do estudo de revisão de preços, que é de 

€1.865,48 + IVA. 

Assim, a deliberação n.º 317/06 passa a ter o seguinte teor:  

“Pela firma CONSTRUTORA DO LENA, S.A. e confirmado pelo D.O.M. foi presente 

para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de medição n.ºs 1; 2; 3; 

4; 5; 6; 6A, 7B, 8B, 10B; 11B, 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 10, 10A, 12, 12A, 14, 14A, 15, 15A, 16, 16A, 

17, 17A, 18, 18A, 19, 19A da obra supra, no valor de €1.865,48 + IVA. A Câmara tomou 

conhecimento e com base na informação prestada pelo (D.O.M.) Departamento de Obras 

Municipais delibera por unanimidade aprovar o estudo de revisão de preços apresentado no 

valor de €1.865,48 + IVA.” 

A Câmara analisou o assunto delibera por unanimidade concordar com a rectificação 

n.º 317/06, de 23 de Março. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 
2.6. Processo N.º T – 84/2005. Remodelação do edifício n.º 4 do Município de Leiria em S. 
Romão – Pousos. Actas da comissão de abertura e de análise de propostas. 
DLB N.º 0619/06 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado das 

actas da Comissão de Abertura do Concurso e do Relatório da Comissão de Análise de 

Propostas com o resultado do Concurso Público realizado para a execução da referida 

empreitada. 

Tendo por base a acta do acto público de abertura de propostas e o relatório relativo à 

avaliação da capacidade técnica, ambos elaborados pela Comissão de Abertura, conclui – se 

que dos três concorrentes presentes ao concurso foram admitidos dois.  

Trata-se de um Concurso Público, a empreitada é por Série de Preços, com um preço 

base de €270.000,00 e com um prazo de execução de 3 meses. 

Quanto ao critério de apreciação das propostas para adjudicação da empreitada é o da 

proposta economicamente mais vantajosa tendo em conta os factores abaixo indicados e 

numa escala de 0 a 20 valores: 

A) Preço e coerência de preços unitários  55 %  11 

Valores 

B) Valor Técnico da Proposta  35 %  9 

Valores 

Total: 100% 20 

Valores 

Na análise dos factores Preço e Coerência de Preços Unitários e Valor Técnico teve-

se em consideração o previsto nas alíneas a) e b) do B1 do ponto n.º IV.2) do Anúncio de 

Concurso e n.º 21 do Programa de Concurso. Para a coerência de preços foram tidos em 

conta 17 artigos da lista de preços, considerados relevantes para esta empreitada (ver mapa 

anexo). 
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Para a análise dos subfactores que constituem o factor Valor Técnico, esta Comissão 

teve em conta os seguintes aspectos: 

1. Plano de Trabalhos 

2. A calendarização pormenorizada das diversas fases e trabalhos a executar; 

3. A indicação do início e duração de cada trabalho de forma coerente devendo 

também respeitar-se a sucessão de execução de cada um, de acordo com a 

especialidade correspondente. 

Plano de Pagamentos 
A adequação do plano de pagamentos ao plano de trabalhos apresentado. 

Memória Descritiva 
Descrição do objecto de concurso, das técnicas e procedimentos a adoptar, bem 

como a justificação dos mesmos. 

Nota: Deverão ser tomadas em consideração as condições técnicas gerais e 

particulares da obra nomeadamente a inserção urbana, natureza e condições do terreno, 

adequação às infra-estruturas e redes exteriores, etc. 

A classificação obtida em cada um destes subfactores resulta da aplicação de um 

factor de ponderação que tem em conta o maior ou menor grau de pormenorização e 

adequação propostos, de acordo com a seguinte escala: 

Plano de Trabalhos 90% 

e  75% 

Memória Descritiva  50% 

Plano de Pagamentos  90% 

 75% 

Conferidas as propostas verifica-se a inexistência de lapsos na lista de preços 

unitários dos concorrentes 

A classificação obtida face à aplicação do critério de adjudicação, por cada 

concorrente  e respectiva proposta ( ver mapa em anexo ), é a seguinte: 

     Preço  Coerência  Valor  
                                                                  Total          de Preços        Técnico                              

QUIMLENA - CONSTRUÇÕES, LDA.  5,96  2,07  6,76  14,79 

JCE –SOC. DE CONST. CIVIL E OBRAS PÚB., LDA  6,60  2,07  7,98  16,65  

 NOTA: Da análise dos documentos Programa de Trabalhos, Memória Descritiva e 

Plano de Pagamentos, relativos ao factor de adjudicação Valor Técnico, entendeu-se o 

seguinte: 

Plano de trabalhos: O concorrente n.º 2 apresenta um bom plano de trabalhos, com 

uma calendarização pormenorizada das diversas fases e trabalhos a executar, com coerência 

no seu faseamento e distribuídos de uma forma equilibrada ao longo do prazo de execução, 

pelo que se considerou 90% como nota; o plano apresentado pelo concorrente n.º 1 é 

considerado satisfatório 75%. 
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Plano de Pagamentos: Os planos de pagamento apresentados pelos concorrentes 

adequam-se ao plano de trabalhos apresentado, pelo que lhes foi aplicado 75%. 

Memória Descritiva: Com uma boa descrição do objecto da empreitada, completa nas 

especificações e modo de execução da mesma é a apresentada pelo concorrente n.º 2, pelo 

que se aplicou (90%); o concorrente n.º 1 apresenta uma memória com um grau de descrição 

e especificação considerado aceitável ( 75% ). 

Face aos resultados apurados, verifica-se que o concorrente JCE – SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA é o concorrente que obtêm melhor 

pontuação no presente concurso. O valor da sua proposta é no montante de €337.455,37 + 

IVA 

Remeta-se o assunto para a Câmara Municipal para conhecimento e decisão.” 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e em conformidade com o 

constante no Relatório da Comissão de Análise de Propostas, delibera por unanimidade 

manifestar a intenção de adjudicar nos termos do n.º 1, do artigo 110.º do Decreto-Lei n.º 

59/99, de 02 de Março, a execução da empreitada supra referida, ao concorrente JCE – 

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA., pelo valor de 

€337.455,37 + IVA, por ser o que obteve melhor pontuação no concurso. 

Mais delibera que se proceda à audiência dos concorrentes em conformidade com o 

n.º 1 e 2 do artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março. 

 

Ponto três 
 D i v i s ã o  F i n a n c e i r a  e  d e  P r o s p e c t i v a ,  O r ç a m e n t o  e  F i n a n c i a m e n t o    

 
3.1. Análise dos seguintes pedidos de responsabilidade civil extracontratual do 
Município de Leiria – proposta de decisão final: 
3.1.1. Requerente: Sónia Isabel Silva Guerra 
DLB N.º 0620/06 | Por deliberação tomada em sua reunião do passado dia 23 de Março, a 

Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a pretensão de Sónia Isabel Silva 

Guerra, residente na Rua de São Luís, n.º 5, Pinhal Verde, Barreira, 2410.200 Leiria, quanto 

ao pagamento de danos no valor de € €871,30, no âmbito de um pedido de responsabilidade 

civil extracontratual do Município de Leiria. 

 Notificada em 3 de Abril para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos 

interessados, veio a requerente, a coberto da carta com a referência ENT 06/9018, de 6 de 

Abril, por um lado, manifestar a sua discordância relativamente aos fundamentos da proposta 

de indeferimento da sua pretensão e, por outro lado, informar que seguirá com o processo 

através da sua companhia de seguros. Nessa carta, referiu a requerente o seguinte: 

a) o seu acidente, como os posteriormente ocorridos nessa manhã, não teriam ocorrido 

se a tampa de caixa de visita da rede de águas pluviais estivesse devidamente 

sinalizada; 
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b) se a tampa de caixa de visita estivesse devidamente sinalizada os estragos no seu 

veículo seriam frontais e não na parte inferior; 

c) é de lamentar que os serviços que existem para criar boas infra-estruturas também 

não assumam quando o trabalho não foi devidamente feito e fiscalizado. 

 Perante o teor desta resposta, não existem, pois, motivos para que a Câmara 

Municipal altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o indeferimento final da 

pretensão. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera por unanimidade indeferir o pedido 

deduzido por Sónia Isabel Silva Guerra de indemnização por danos causados no seu veículo, 

com a matrícula 87-AG-07, em virtude de, no dia 2005.09.27, pelas 08h40m, ter embatido 

numa caixa de visita da rede de águas pluviais que se encontrava sem tampa. 

Mais delibera notificar a requerente da presente decisão, nos termos do disposto nos 

artigos 66º, alínea a) e 68º do Código de Procedimento Administrativo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

3.1.2. Requerente: Vitor Miguel Jorge e Silva 
DLB N.º 0621/06 | Por deliberação tomada em sua reunião do passado dia 10 de Maio de 

2005, a Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a pretensão de Vitor Miguel 

Jorge e Silva, residente na Rua da Portela, n.º 16, Mata dos Milagres, 2415.000 Milagres, 

quanto ao pagamento de danos no valor de €2 006,09, no âmbito de um pedido de 

responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. 

 Notificado em 2004.05.20 para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos 

interessados sobre a intenção de indeferimento da sua pretensão, o requerente, através da 

carta com a entrada ENT. 2004/17066, de 2004.05.31, para além de reiterar os argumentos 

invocadas no requerimento inicial, veio alegar que: 

existia apenas um sinal vertical a 20 metros antes da Rua da Cascalheira, portanto, a mais 

de 50 metros de distância da referida lomba, e num local encoberto; 

circulava no máximo a 40 km/h e não a 50 ou 60 km/h; 

a lomba foi retirada 3 dias após o acidente, o que não se compreende se a mesma, como 

refere a Câmara, se encontrava colocada correctamente no local. 

Nessa sequência, os serviços municipais competentes informaram o seguinte:  

a) a sinalização foi colocada no dia em que as lombas estavam a ser executadas, em 

local bem visível e a distância regulamentar; 

b) a sinalização vertical indicava que a velocidade máxima a praticar era de 30 km/h; 

c) o serviço de construção e demolição das lombas na Rua Nossa Senhora de Fátima, 

nos Milagres, foi da responsabilidade do empreiteiro “Vieira Mendes”, sob ordens superiores 

do Senhor Vereador do Trânsito. 

 Em 2006.05.03 o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que, de facto, a 

lomba foi retirada e reconstruída, de forma a ficar mais baixa. Reafirmou, no entanto, que a 

primeira lomba foi devidamente sinalizada, com as velocidades regulamentares e em local de 
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boa visibilidade. Mais disse que “para velocidades de circulação da ordem dos 30 km/h, 

conforme sinalização no local, não é possível a ocorrência de danos em viaturas em 

circulação”.  

 Analisada a resposta e com base nos factos apurados e no direito aplicado constantes 

da informação n.º 16.CDIA/06, de 2006.05.08, que abaixo se transcreve, 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 nos termos e 

prazos legais.  

“ Dos factos  
1.º 

No dia 2004.03.02, pelas 19h10m, quando circulava na Rua Nossa Senhora de Fátima, no 

sentido Milagres → Chãs, concelho de Leiria, ao volante da sua viatura com a matrícula 38-09-

IP, Vítor Miguel Jorge e Silva, com os sinais dos autos, embateu numa lomba de betuminoso 

com 11 cm de altura e 2 metros de comprimento, que não se encontrava pintada. 

2.º 

Do embate resultaram danos na parte da frente e na parte inferior do veículo, especificados no 

orçamento de fls 6 dos autos, contabilizados no total de €2 006,09. 

3.º 

O embate ocorreu numa recta com iluminação artificial. 

4.º 

Estava bom tempo. 

5.º 

A sinalização vertical existente no local – sinal A2a e C13, que indicam respectivamente 

existência de lomba e proibição de exceder a velocidade de 30 km/h – encontrava-se colocada 

no sentido de marcha do veículo, mas colocada a 20 metros antes da Rua da Cascalheira e 

não se repetiam.  

6.º 

A lomba foi executada no dia do acidente e a sinalização foi colocada no próprio dia, em local 

bem visível e a distância regulamentar. 

7.º 

A lomba foi, de facto, retirada e reconstruída, de forma a ficar mais baixa.  

8.º 

Feito o teste de alcoolemia ao condutor e requerente, este revelou uma TAS de 0,00 g/l.  

Do direito 
I - As autarquias locais respondem civilmente perante terceiros por ofensa de direitos destes 

ou de disposições legais destinadas a proteger os seus interesses, resultante de actos ilícitos 

culposamente praticados pelos respectivos órgãos ou agentes no exercício das suas funções 

ou por causa desse exercício (artigo 22.º da Constituição da República Portuguesa, artigo 1.º 
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do Decreto-Lei n.º 48 051, de 21 de Novembro de 1967 e artigo 90.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 

100/84, de 29 de Março, vigente à data dos factos). 

II - A responsabilidade extracontratual das autarquias locais depende da verificação cumulativa 

dos seguintes pressupostos: (1) uma acção ou omissão voluntária do órgão ou agente, 

traduzida num acto jurídico ou material, praticado no exercício de funções públicas e por causa 

delas; (2) a ilicitude, resultante da violação de disposições legais e regulamentares, de 

princípios gerais aplicáveis ou de regras de ordem técnica e de prudência comum; (3) a culpa, 

nexo de imputação ético-jurídica, traduzida em dolo ou negligência; (4) dano, ou seja, o 

prejuízo, patrimonial ou moral, provocado na esfera jurídica do lesado e (5) nexo de 

causalidade entre o facto e o dano, aferido pelo critério da “causalidade adequada”. 

III - A estrada em apreço é um bem dominial sob a responsabilidade do Município de Leiria, 

afecto à utilidade pública de circulação de pessoas e bens, cabendo à Câmara Municipal, na 

altura1, através do seu Departamento de Obras Municipais e concretamente à Divisão de 

Equipamento, Materiais e Oficinas, o dever de proceder à conservação de todas as vias 

municipais e assegurar a inspecção periódica das estradas e caminhos municipais, donde 

resulta que o Município de Leiria tem o dever de vigiar e fiscalizar de forma sistemática, 

adequada e eficaz as respectivas condições em que se encontram as vias de comunicação 

municipais, procedendo à sua reparação e conservação (artigo 46.º, n.º 1 do Código 

Administrativo, artigo 64.º, n.º 2, alínea f) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e artigo 105.º 

do Regulamento da Organização dos Serviços Municipais, publicado no DR, II, n.º 17, 2.º 

suplemento, de 1 de Janeiro de 1997). 

IV - De igual forma, cabe à Câmara Municipal, nos locais das vias sob a sua jurisdição que 

possam oferecer perigo para o trânsito ou em que este deva estar sujeito a limitações, 

assinalá-las através de placas com os sinais da lei (artigo 5.º do Código da Estrada e artigo 

8.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 2/98, de 3 de Janeiro). 

V - Atendendo aos factos provados, constata-se que a Câmara, tendo sinalizado o local em 

obediência às disposições legais aplicáveis, de forma visível e a uma distância tal que permitia 

aos utentes tomar as precauções necessárias para evitar acidentes, empregou todas as 

medidas exigidas pelas circunstâncias a fim de prevenir a ocorrência dos danos. Assim, não 

tendo praticado qualquer facto ilícito que mereça censura, não há lugar à responsabilização da 

Câmara pelos danos invocados pelo requerente.” 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera por unanimidade indeferir o pedido 

deduzido por Vitor Miguel Jorge e Silva de indemnização por danos causados no seu veículo, 

com a matrícula 38-09-IP, no montante de €2 006,09, em virtude de embate numa lomba 

ocorrido em 2004.03.02, na Rua Nossa Senhora de Fátima, na localidade de Milagres. 

 Mais delibera notificar o requerente da presente decisão, nos termos do disposto nos 

artigos 66º, alínea a) e 68º do Código de Procedimento Administrativo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 
                                                 
1 De acordo com a orgânica dos serviços municipais vigente à data dos factos. 
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3.2. Pagamentos 
DLB N.º 0622/06 | A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 04 a 17 de Maio de 2006 correspondente às Ordens de Pagamento 

Gerais n.ºs: 2180, 2601, 2602, 3030, 3032, 3033, 3035, 3038, 3039, 3373, 3377, 3379, 3429, 

3447, 3448, 3450, 3452 a 3454, 3481, 3484, 3493, 3506, 3526, 3527, 3530, 3531, 3559, 3560, 

3563, 3565 a 3572, 3797, 3798, 3806, 3808, 3811, 3812, Ordens de Pagamento de Tesouraria 

n.ºs : 269 a 310, 312, 313, 315, 316 a 322, 324, 332 a 340, e às Ordens de Pagamento de 

Facturas n.ºs: 93, 961, 1120, 1121, 1176, 1177, 1339, 1348, 1427, 1479, 1709, 1710, 1725, 

1786, 1793, 2108, 2109, 2114, 2125, 2292, 2334, 2336, 1352, 2435, 2485, 2490, 2493, 2505, 

2508, 2510, 2512, 2515, 2518, 2519, 2521, 2614, 2618, 2620, 2624, 2626, 2733, 2745, 2747, 

2782, 2785, 2791, 2804, 2815, 2818, 2838, 2840, 2961, 2977, 2981, 2985, 2989 a 2996, 3005, 

3006, 3009, 3013, 3016, 3019, 3021, 3024, 3028, 3036, 3037, 3040, 3042, 3044, 3047, 3048, 

3053 a 3057, 3062 a 3066, 3068, 3081 a 3084, 3086, 3089 a 3091, 3095 a 3106, 3108, 3111 a 

3113, 3146, 3150, 3152, 3154 a 3157, 3159, 3161 a 3170, 3172 a 3175, 3177 a 3183, 3185, 

3191 a 3193, 3195 a 3203, 3206, 3207, 3209 a 3211, 3213, 3220, 3221, 3223, 3225, 3228 a 

3233, 3235, 3237, 3238, 3240 a 3244, 3246, 3247, 3259, 3254, 3256, 3257, 3263, 3265, 3266 

a 3271, 3275, 3276, 3284, 3288, 3290, 3291, 3295 a 3297, 3301, 3304 a 3311, 3314, 3315, 

3320 a 3322, 3324, 3326 a 3331, 3334 a 3337, 3340, 3342 a 3345, 3347 a 3368, 3372, 3374, 

3375, 3378, 3380 a 3387, 3390 a 3398, 3400 a 3405, 3407, 3409, 3410, 3412 a 3415, 3419 a 

3428, 3430 a 3446, 3449, 3451, 3455,  3460 a 3466, 3467, 3476, 3483, 3518, 3524, 3528, 

3532, 3548, 3549, 3553, 3575, 3576, 3605, 3610, 3620, 3661, 3762, 3772, 3800, 3802, 3828, 

no valor total de €1.560.666,70. 

 
3.3. Resumo de Tesouraria 
DLB N.º 0623/06 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 17 de Maio de 2006, 

apresentando um Total de Disponibilidades de €7.137.658,76 sendo de Operações 

Orçamentais €6.548.963,62 e de Operações de Tesouraria €588.695,14. 
A Câmara tomou conhecimento. 

 
3.4. V Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
DLB N.º 0624/06 | Presente a V Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

para o presente ano de 2006 que se consubstancia na 5.ª Alteração ao Orçamento da 

Despesa, 4.ª Alteração ao Plano de Actividades e 4.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 delibera por unanimidade autorizar a V Modificação 

às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2006, com inscrições/reforços no 

montante de €461.919,83 e diminuições/anulações no montante de €399.678,00 e a V 

alteração ao Orçamento para o presente ano de 2006, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €657.919,83 cada, tal como proposto, de acordo com a 
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alínea d) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

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

 
3.5. Cedência definitiva de uma ambulância, matrícula 20-49-OU, propriedade do INEM 
DLB N.º 0625/06 | Presente o ofício registado com o n.º ENT. 10750/2006, proveniente do 

INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica, a informar que foi autorizada, por despacho 

do Conselho Directivo de 10 de Abril de 2006, a cedência definitiva da ambulância, Mercedes 

Benz, Modelo 312D/35.5, matrícula 20-49-OU, a favor do Município de Leiria. 

A Câmara, após análise ao processo e no uso da competência que lhe é conferida 

pela alínea h) do n.º 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, delibera por unanimidade aceitar a cedência da referida 

ambulância. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.6. Autorização e direito de preferência na alienação do Lote 15, sito na Zona Industrial 
da Cova das Faias (ZICOFA) 
DLB N.º 0626/06 | Presente uma comunicação da Ceprauto – Centro de Peças, 

Representações e Automóveis, S.A., registada com o n.º ENT. 11436/06, a solicitar 

autorização para alienar o Lote 15 da Zona Industrial da Cova das Faias, na qualidade de 

proprietária daquele lote e, ainda, que pelo preço de €350.000,00 a Câmara se pronuncie 

quanto ao exercício do direito de preferência, conforme previsto nos n.ºs 1 e 3 do artigo 7º do 

Regulamento daquela Zona Industrial. Mais informa que a actividade que pretendem 

desenvolver naquele lote é o comércio de automóveis.  

A Câmara delibera por unanimidade autorizar a alienação do Lote 15, sito na Zona 

Industrial da Cova das Faias e prescindir do exercício do direito de preferência, naquela 

transacção. Mais delibera remeter o pedido à Junta de Freguesia de Marrazes, para que se 

pronuncie. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.7. Hasta Pública para a venda de lotes na Zona Industrial da Cova das Faias. 6ª Fase 
(ZICOFA) 
DLB N.º 0627/06 | Considerando que se encontram, ainda, lotes disponíveis para venda e 

porque se tem registado uma procura significativa de lotes de terreno para instalação de 

empresas no concelho de Leiria a Senhora Vereadora do Pelouro do Desenvolvimento 

Económico apresenta a proposta para a realização da 6ª fase de venda de lotes da Zona 

Industrial da Cova das Faias, em que irão ser colocados à venda os Lotes 1, 6, 32 e 33. 

Apresenta, ainda, a minuta do Edital com vista à realização da hasta pública, no próximo dia 

22 de Junho de 2006, pelas 15 00 horas. 
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«EDITAL N.º/2006 
ZONA INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS – HASTA PÚBLICA PARA A VENDA DE LOTES – 

6ª FASE 

ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA, Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria, em conformidade com o Protocolo celebrado com a Junta de Freguesia de Marrazes, 

em 2 de Dezembro de 1996 e em cumprimento da deliberação tomada em reunião de 18 de 

Maio de 2006, torna público que vai proceder-se à hasta pública para a venda de lotes na 

Zona Industrial da Cova das Faias (ZICOFA), de que é proprietária a Freguesia de Marrazes. 

1. LOCAL DE REALIZAÇÃO 

A hasta pública terá lugar no dia 22 de Junho de 2006 e realizar-se-á no Salão Nobre do 

Edifício dos Paços do Concelho de Leiria, pelas 15.00h, perante representantes da Câmara 

Municipal de Leiria e Junta de Freguesia de Marrazes. 

2. CANDIDATURAS 

2.1 A admissão de candidatos à participação na hasta pública é formalizada pela apresentação 

de candidatura. 

2.2 O formulário de candidatura e demais documentação exigida pelo regulamento da ZICOFA 

devem ser entregues devidamente preenchidos, a partir desta data e até ao início da hasta 

pública, no Sector de Património da Câmara Municipal de Leiria. 

3. CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS 

Empresas nacionais ou estrangeiras devidamente licenciadas e que obedeçam a todos os 

requisitos exigidos pela legislação em vigor, nomeadamente ao controlo de poluição sonora, 

líquida, gasosa ou resíduos sólidos. 

4. EMPRESAS NÃO CONSIDERADAS 

É proibida a instalação nesta Zona Industrial de indústrias consideradas poluentes, tóxicas e 

perigosas de acordo com a respectiva legislação. 

5. IDENTIFICAÇÃO DE LOTES E BASE DE LICITAÇÃO 

Serão postos em hasta pública para a venda os seguintes lotes: 

 
N.º Lote 

 
Área 

 
Base de Licitação/m² 

 

1 

 

7.637 m2 

 

€ 65,00 (sessenta e cinco euros) 

 

6 

 

7.870 m2 

 

€ 65,00 (sessenta e cinco euros) 

 

32 

 

9.115 m2 

 

€ 65,00 (sessenta e cinco euros) 

 

33 

 

7.334 m2 

 

€ 65,00 (sessenta e cinco euros) 

6. LANCES MÍNIMOS 

Serão aceites lances mínimos de €5,00 (cinco euros) ou múltiplos de €5,00 (cinco euros). 

7. DIREITO DE PREFERÊNCIA 
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Na hasta pública os residentes ou empresários e empresas instaladas na área da freguesia de 

Marrazes têm direito a preferir na adjudicação de qualquer lote. 

7.1 – As preferências devem ser exercidas nos dois minutos que se seguem à última oferta. 

7.2 – Uma vez exercido o direito de preferência, o leilão prosseguirá apenas entre o licitante 

que fez a última oferta e o preferente ou preferentes enquanto aquele cobrir as ofertas 

anteriores e enquanto haja preferente para a sua última oferta. 

7.3 – O lote será adjudicado ao licitante se nenhuma preferência for exercida sobre a sua 

última oferta. 

7.4 – Se, exercida a preferência, o licitante não subir lanço, o lote será adjudicado ao 

preferente, se for único, ou o leilão prosseguirá entre os preferentes ao último lanço oferecido. 

7.5 – O preço de venda é o que se vier a formar por licitação, acima do preço base definido 

pela Câmara Municipal de Leiria. 

8. DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 

O Regulamento, o Programa de Hasta Pública e respectiva planta de localização dos lotes que 

agora se pretendem licitar, estão patentes no Sector de Património da Câmara Municipal de 

Leiria e no edifício-sede da Junta de Freguesia de Marrazes para consulta nos dias úteis e 

durante as horas normais de expediente, desde a data da publicação do presente edital. 

9. CUSTO DA DOCUMENTAÇÃO 

Os processos de candidatura e toda a documentação relativa a esta hasta pública serão 

fornecidos pela Câmara Municipal de Leiria, mediante o pagamento de € 60,00 (sessenta 

euros), IVA incluído. 

9.1 – Caso o candidato já disponha da planta, por a ter obtido em concurso anterior, pode 

prescindir do seu fornecimento, pagando a restante documentação ao preço de € 20,00 (vinte 

euros), IVA incluído. 

Para constar e conhecimento geral se publica o presente edital que vai ser afixado nos 

lugares públicos de estilo. 

Leiria, ____ de Maio de 2006. 

A Presidente da Câmara Municipal 

Isabel Damasceno Campos» 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimidade aprovar a proposta 

apresentada bem como o teor do Edital, e em cumprimento do n.º 2 do artigo 5º do 

Regulamento da Zona Industrial da Cova das Faias, fixar o preço base de licitação para 

qualquer um dos lotes em € 65,00 (sessenta e cinco euros)/m2, admitindo-se lances de € 5,00 

(cinco euros)/m2. 

Mais delibera que seja dado conhecimento à Junta de Freguesia de Marrazes do 

conteúdo desta deliberação e solicitar a presença da sua Presidente Dr.ª Sofia Carreira que, 

em conjunto com a Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães e, ainda, o Eng.º Álvaro da Conceição 

Duarte irão constituir a Comissão da Hasta Pública. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto quatro 
 D i v i s ã o  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  

 
Voto de Pesar  
DLB N.º 0628/06 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 

concedido um voto de profundo pesar, aos funcionários Ana Bela Avelino Vides Santos e João 

Manuel Marques da Cruz Santos, Assistente Administrativa Especialista e Desenhador 

Especialista, respectivamente, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo 

falecimento de sua sogra e mãe. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimidade apresentar um voto de 

profundo pesar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto cinco 
 Divisão  de  Comunicação,  Relações  Públ icas  e  Cooperação 

 
Geminação Leiria/Rheine – “O Mundo é recebido por amigos” 
DLB N.º 0629/06 | No seguimento da deliberação n.º 0328/06 (Acta nº 6 de 2006-03-09) dado 

que a Câmara de Rheine pretende, no período de 20 a 25 de Junho, organizar um conjunto de 

acções relacionadas com as cidades com quem está geminada, sobressaindo, pelo facto da 

selecção portuguesa estar sedeada próximo daquela cidade, a programação dedicada a 

Portugal e particularmente à região de Leiria, com mostra de vinhos e de outros produtos a 

expor em stand numa praça onde será organizada uma feira até ao dia 25, foi considerado de 

interesse esta Câmara e a Região de Turismo Leiria-Fátima marcarem presença na aludida 

feira, estando a ser delineadas com o município de Rheine as actividades a levar a efeito 

naquele período e que contarão com o apoio de associações portuguesas instaladas na 

Alemanha. 

Assim, o painel alusivo à Cooperação Externa e que figurou, no presente ano, na Feira 

de Maio, irá estar presente no stand em Rheine, indo, de parceria com a Região de Turismo 

Leiria-Fátima, ser desenvolvidas iniciativas para divulgação da potencialidade desta região 

abrangendo os mais diversificados sectores. 

Dada a natureza do evento e o trabalho a desenvolver, torna-se pertinente a inclusão 

de mais um elemento na delegação desta Câmara, propondo-se que este seja o Sr. Francisco 

Zúquete, que assegurará, com o Sr. Marques da Silva, as actividades a levar a efeito através 

do stand, passando, desta forma, a delegação a ser integrada por sete elementos, suportando 

a Câmara as despesas inerentes à sua deslocação (viagens), uma vez que as despesas da 

estada (alojamento e alimentação) serão da responsabilidade do município de Rheine. 

A Câmara, após analisar o assunto, atendendo ao propósito do município de Rheine 

em organizar uma feira e outras actividades dedicadas à região de Leiria, em período que 
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contará com elevado número de visitantes e em que predominarão os portugueses devido à 

proximidade do local onde ficará instalada a selecção portuguesa e a realização dos jogos, 

especialmente com o México no dia 21, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea 

f) do nº.4 do artigo 64º da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº.5-

A/02, de 11 de Janeiro, delibera por unanimidade concordar com a inclusão do Sr. Francisco 

Zúquete na delegação que se desloca a Rheine, liderada pela Exma. Senhora Presidente, 

integrando ainda o Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, o Senhor Vereador Dr. Raul 

Castro, o Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins, o Dr. José Benzinho da Silva e o Senhor 

Marques da Silva, delegando na Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação a 

programação da viagem, suportando os encargos inerentes à mesma. 

A deslocação está programada para o período de 20 a 23 de Junho. Os Senhores 

Marques da Silva e Francisco Zúquete, a fim de prepararem o stand e assegurarem as 

actividades a levar a efeito através do mesmo, seguirão no dia 19, verificando-se o respectivo 

regresso a 26 de Junho. 

 

Ponto seis 
 A Comissão Municipal  de Toponímia 

 
6.1. Toponímia das freguesias: 
6.1.1. de Amor 
DLB N.º 0630/06 | A Comissão Municipal de Toponímia, propõe à Câmara Municipal, que 

sejam atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia, através dos 

ofícios com nossos registos de entrada n.º 30369, de 05.11.09, n.ºs 4787, 4788, 4789, de 

06.02.20, e n.º 7813, de 06.03.24, conforme descriminação abaixo. 

Casal dos Claros 
RUA DOS LAMEIROS – com início na Rua Central e sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída, por assim ser conhecido desde longa data pela população. 

Casal Novo 
RUA DA CHARNECA - com início na Rua Direita e com fim na Rua do Lar; 

Historial: Denominação atribuída, por assim ser conhecida desde longa data pela população. 

TRAVESSA DA CHARNECA – com início na Rua da Charneca e sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída, por assim ser conhecida pela população desde longa data. 

RUA DO LAR - com início na Rua Direita e sem fim definido; 

Historial: Denominação atribuída, porque dá acesso a um Lar de Idosos e assim ser uma 

referência de localização na freguesia. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimidade aprovar a proposta de 

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

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, atribuir o 

topónimo acima indicado na freguesia de Amor. 
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 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.2. do Arrabal 
DLB N.º 0631/06 | A Comissão Municipal de Toponímia, propõe à Câmara Municipal, que 

sejam atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia, através dos 

ofícios com nossos registos de entrada n.ºs 4918, 4919, 4920, 4921 e 4922, de 2006.02.16, 

respectivamente e conforme descriminação abaixo. 

Soutocico 
RUA DA PINHEIRA  – com início na Rua do Brejo e  com fim na Rua Sr. dos Aflitos EM 544; 

Historial: Denominação atribuída, por assim ser conhecido desde longa data pela população. 

Freixial 
RUA DO CASTANHEIRO - com início na Rua Vale Carreira e com fim na Rua do Outeiro; 

Historial: Denominação atribuída, por assim ser conhecida pela população, desde longa data. 

Parracheira 
RUA DO JUNCALINHO - com início na Rua 19 de Maio e sem fim definido; 

Historial: Denominação atribuída, por assim ser conhecida pela população, desde longa data. 

TRAVESSA DO JUNCALINHO - com início na Rua da Aldeia e com fim na Rua do Juncalinho 

Historial: Denominação atribuída, por assim ser conhecida população desde longa data. 

Casal dos Ferreiros 

TRAVESSA DA SOBREIRA -  com início na Rua da Sobreira e sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída, por assim ser conhecida desde longa data pela população. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimidade aprovar a proposta de 

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

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, atribuir o 

topónimo acima indicado na freguesia de Arrabal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.3. das Cortes  
DLB N.º 0632/06 | A Comissão Municipal de Toponímia, propõe à Câmara Municipal, que seja 

rectificada a deliberação tomada em 2005.12.02, referente à localização dos topónimos, 

TRAVESSA DOS TREMOÇAIS E TRAVESSA DA PEDREIRA, onde se lê “ e sem saída” em 

ambos os topónimos, deve ler-se “ e sem fim definido”.   

 Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimidade aprovar a proposta de 

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

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, atribuir o 

topónimo acima indicado na freguesia de Cortes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.4. dos  Marrazes 
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DLB N.º 0633/06 | A Comissão Municipal de Toponímia, propõe à Câmara Municipal, que 

sejam atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia, através dos 

ofícios com nossos registos de entrada n.º 5715, de 2005.03.01 e n.º 5941, de 2006.03.06, 

respectivamente, conforme descriminação abaixo. 

Casal do Cego 
TRAVESSA DO BREJO - com início na Rua do Casal do Cego e com fim num impasse. 

Historial: Denominação atribuída, por assim ser conhecida pela população desde longa data. 

Outeiro das Barrocas 
RUA DO VALE  – com início na Rua do Nominando sem fim definido. 

Historial: Denominação atribuída, por assim serem conhecidos os terrenos envolventes, desde 

longa data pela população.  

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimidade aprovar a proposta de 

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

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, atribuir o 

topónimo acima indicado na freguesia de Marrazes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

Ponto sete 
D e p a r t a m e n t o  d e  D e s e n v o l v i m e n t o  E c o n ó m i c o ,  E s p a ç o s  V e r d e s  e  

A m b i e n t e  

 
7.1. Instituto do emprego e formação profissional. Criação de empresas. Portaria nº 196-
A/01, de 10 de Março: Maria de Lurdes Dinis Braz 
DLB N.º 0634/06 | Presente o ofício n.º 763 de 2006/03/08, do Instituto do Emprego e 

Formação de Empresas e Formação Profissional (ENT. 6291, de 2006/03/09), acompanhado 

de um pedido apresentado por, Maria de Lurdes Dinis Braz, solicitando parecer para a criação 

de uma empresa no ramo de actividade de: Serviços de Assistência Médica a Pessoas com 

Problemas Motores, a localizar na Rua Santa Casa da Misericórdia, lote 4, 4º Dto., Planalto, 

Marrazes.  

A Câmara apreciou o assunto e com base na informação prestada pela Junta de 

Freguesia de Leiria constante no ofício nº 414, de 2006/05/08 anexo ao respectivo processo, 

delibera por unanimidade ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 24º da 

Portaria n.º 196-A/01, de 10 de Março, 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. 

 
7.2. Instituto do emprego e formação profissional. Criação de empresas. Portaria n.º 196-
A/01, de 10 de Março: Joaquim Marques Lopes 
DLB N.º 0635/06 | Presente o ofício n.º 767, de 2006/03/08, do Instituto do Emprego e 

Formação de Empresas e Formação Profissional (ENT. 6292, de 2006/03/09), acompanhado 
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de um pedido apresentado por, Joaquim Marques Lopes, solicitando parecer para a criação de 

uma empresa no ramo de actividade de: Comércio a Retalho de Livros, a localizar nas Galerias 

Jardins do Lis, Marrazes. 

A Câmara apreciou o assunto e com base na informação prestada pela Junta de 

Freguesia de Leiria constante no ofício nº 416, de 2006/05/08, anexo ao respectivo processo, 

delibera por unanimidade ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 24º da 

Portaria n.º 196-A/01, de 10 de Março, 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. 

 
7.3. Instituto do emprego e formação profissional. Criação de empresas. Portaria n.º 196-
A/01, de 10 de Março: José da Conceição Marques 
DLB N.º 0636/06 | Presente o ofício n.º 568, de 2006/02/15, do Instituto do Emprego e 

Formação de Empresas e Formação Profissional (ENT. 4865, de 2006/02/21), acompanhado 

de um pedido apresentado por, José da Conceição Marques, solicitando parecer para a 

criação de uma empresa no ramo de actividade de: Comércio de Artigos e Acessórios para 

Floristas, a localizar na Rua Verde Pinho, nº 6 r/c, Vale Sepal, Marrazes. 

A Câmara apreciou o assunto e com base na informação prestada pela Junta de 

Freguesia de Leiria constante no ofício n. º 415 de 2006/05/08 anexo ao respectivo processo, 
delibera por unanimidade ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 24º da 

Portaria n.º 196-A/01, de 10 de Março, 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. 

 
7.4. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent.10009/06) 
DLB N.º 0637/06 | Presente o requerimento de Carlos José dos Santos Silva, residente em 

Estrada Nacional 356, n.º 39 B, freguesia de Maceira, concelho de Leiria a solicitar licença 

especial de ruído para proceder “Mostra de Música Electrónica” a realizar no seu 

estabelecimento denominado Café Pató, sito na morada supra, nos dias 22 e 23 de Abril do 

corrente ano no horário compreendido entre as das 22:00h e às 06:00h, do qual consta o 

despacho do Exm.º Senhor Vice-Presidente, em substituição da Senhora Presidente, de 

2006.04.21 a deferir o pedido, apenas até às 02:00h. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimidade ratificar o despacho de 

2006.04.21 do Exm.º Senhor Vice-Presidente, em substituição da Senhora Presidente a deferir 

o pedido, apenas até às 02:00h, mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
 

7.5. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent.10828/06) 
DLB N.º 0638/06 | Presente o requerimento de Maria Espadinha Amêndoa da Silva Azinheira, 

na qualidade de Presidente da JUNTA DE FREGUESIA DE MONTE REDONDO, a solicitar 

licença especial de ruído para a realização de espectáculo de Bandas “DJ” a realizar num 
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Pavilhão sito na Rua dos Marques, em Casal Novo, freguesia de Monte Redondo, deste 

concelho, nos dias 13 e 20 de Maio do corrente ano, no horário compreendido entre as 20:00h 

e as 05:00h, do qual consta o despacho da Exma. Sr.ª Presidente da Câmara, de 2006-05-09 

a deferir o pedido.  

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimidade ratificar o Despacho de 

2006-05-09 da Exma. Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emissão de licença 

especial de ruído para o efeito. 

 
7.6. Ratificação de despacho. Licença especial de ruído (Ent.10396/06) 

DLB N.º 0639/06 | Presente o requerimento da Firma LENA ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES, S.A,. com sede em Quinta da Sardinha, freguesia de Santa Catarina da 

Serra, concelho de Leiria a solicitar licença especial de ruído para proceder execução de 

trabalhos da empreitada de “A17 – Auto Estrada Marinha Grande/Mira” a realizar Monte 

Redondo e Monte Real, no período compreendido entre 01/05/2006 a 31/05/2006, praticando o 

horário em todos os dias úteis, bem como sábados, domingos e feriados, entre as 00:00h e as 

24:00, do qual consta o despacho da Exm.ª Senhora Presidente da Câmara de 2006-05-04 a 

deferir o pedido. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimidade ratificar o despacho de 

2006-05-04 da Exm.ª Senhora Presidente da Câmara a deferir o pedido, mediante emissão de 

licença especial de ruído para o efeito. 
 
7.7. Prolongamento do horário de funcionamento nos estabelecimentos comerciais da 
praia do Pedrógão. Época balnear 2006 
DLB N.º 0640/06 | Considerando que a Praia do Pedrógão acolhe, durante a época Balnear, 

muitos turistas em férias e que, por esse motivo, prolongam a sua actividade nocturna para 

além do horário estipulado no Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços, propõe-se que seja 

concedida 1 hora de tolerância, para além do horário estipulado no n.º 1, do artigo 3.º, do 

Aviso n.º 8126/98 do mencionado Regulamento. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimidade concordar conceder uma 

hora de tolerância para além do horário estipulado no n.º 1, do artigo 3.º, do Aviso n.º 8126/98 

do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda 

ao Público e Prestação de Serviços, no período compreendido entre 15 de Junho e 15 de 

Setembro. 

             Mais delibera dar conhecimento da presente deliberação à Junta de Freguesia de 

Coimbrão, GNR e aos comerciantes da Praia do Pedrógão. 

 

Ponto oito 
 Divisão  de  Acção Educat iva  Munic ipa l  
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8.1. Junta de Freguesia de Santa Eufémia. Transferência de verba 
DLB N.º 0641/06 | Presente o ofício n.º 76/06 da Junta de Freguesia de Santa Eufémia, de 

04.04.2006, com a ENT n.º 10554, solicitando apoio para o pagamento do trabalho de 

vigilância prestado na Escola do 1.º CEB de Quintas do Sirol, dando continuidade ao programa 

de apoio em anos lectivos anteriores (atendendo aos problemas existentes naquela 

comunidade). 

Considerando que: 

- a Escola do 1.º CEB de Quintas do Sirol possui uma grande diversidade cultural, com alunos 

que apresentam alguns comportamentos de risco; 

- face ao aumento do número de alunos e numa perspectiva de facilitar a integração dos 

mesmos, houve necessidade de afectar mais recursos humanos; 

- a Junta de Freguesia de Santa Eufémia, enquanto entidade parceira nas causas da 

Educação, tem colaborado na resolução de problemas daquela comunidade educativa; 

- tem sido prática da CML apoiar nas despesas com recursos humanos relativamente à 

recepção dos alunos e vigilância. 

Propõe-se a transferência de verba para a Junta de Freguesia de Santa Eufémia, no montante 

de €2.190,00, referente ao trabalho de vigilância prestado entre Setembro de 2005 a Março de 

2006, inclusive. 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea d) do 

n.º 1 do artigo 13.º e da alínea g) do n.º 3 do artigo 19.º, ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de 

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

redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, delibera por unanimidade concordar 

com a proposta apresentada e transferir a verba de €2.190,00 (dois mil cento e noventa euros) 

para a Junta de Freguesia de Santa Eufémia, para fazer face aos encargos com o serviço de 

vigilância na Escola EB1 de Quintas do Sirol.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.2. Acção Social Escolar - 1.º CEB. Candidatura a auxílios económicos para o ano 
lectivo de 2006/2007 
DLB N.º 0642/06 | Presente uma informação do Departamento de Educação e Acção Social 

relativa aos procedimentos a efectuar aquando das candidaturas a auxílios económicos do 1.º 

Ciclo, que é do seguinte teor: 

Tendo em conta a experiência levada a cabo no âmbito da ASE, no que se refere à 

atribuição de auxílios económicos para alunos do 1.º ciclo do ensino básico, apresenta-se um 

quadro síntese dos procedimentos a ter em conta em cada ano lectivo. 

QUADRO SÍNTESE 
Por forma aplicar o mesmo procedimento a todos os níveis de ensino, as candidaturas 

decorrem das orientações emanadas da Direcção Regional de Educação/Ministério da 

Educação e das orientações aprovadas por este Município, com base na Proposta do 

Conselho Municipal de Educação. Neste sentido, em cada ano escolar, os documentos a 
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apresentar e o respectivo tratamento será o preconizado no “Guião para análise e tratamento 

dos boletins de candidatura a subsídios de estudo/isenção de propinas”, assim como o 

definido nos procedimentos complementares que a seguir se apresentam: 

PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES 
MOMENTOS PROCEDIMENTOS Observações Responsável 

Preenchimento de um impresso, anexo1, 

com informação relativa à situação do 

aluno em contexto escolar 

Nenhum impresso 

deverá ser aceite pelo 

agrupamento de escolas 

sem o preenchimento do 

respectivo anexo 

Contributo eventual de outros actores da 

comunidade educativa 

 

Professor 

Titular de 

Turma 

Preenchimento de um impresso (da CML), 

anexo 2 ao boletim de candidatura  

Entrega da declaração da Segurança Social 

em como é beneficiário do Rendimento 

Social de Inserção ou de outros benefícios 

sociais 

 

Apresentação de “Histórico” da Segurança 

Social 

Relativo ao pai, mãe 

e/ou encarregado de 

educação 

Para além da declaração de rendimentos 

do ano anterior, apresentação do recibo 

dos 3 últimos vencimentos (ano da 

candidatura) 

1.º MOMENTO 

RECOLHA DE 

IMPRESSOS E 

DOCUMENTOS 

Apresentação do documento do Imposto 

Municipal de Imóveis (ex-contribuição 

autárquica) e/ou caderneta do registo 

predial 

 

Candidato 

2.º MOMENTO 

ANÁLISE 

Análise dos processos de candidatura nos 

estabelecimentos de ensino  

 Agrupamentos 

de Escolas 

3.º MOMENTO 

REUNIÕES 

LOCAIS 

Realização de “reuniões locais” 

(agrupamentos de escolas, juntas de 

freguesia, associações de pais) para 

análise conjunta dos processos e 

elaboração de Lista Provisória 

 Agrupamentos 

de Escolas; 

Juntas de 

Freguesia; 

Assoc. de Pais 

4.º MOMENTO 

LISTAGEM 

PROVISÓRIA  

Divulgação da Listagem Provisória dos 

alunos em condições de usufruírem de 

“benefícios sociais” no ano lectivo 

2006/2007 

Na escola sede, em 

todas as escolas do 

agrup. e nas juntas de 

freguesia 

Agrup. De 

Escolas; J. de 

Freguesia 
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Divulgação da Listagem Provisória dos 

encarregados de educação em condições 

de usufruírem de “benefícios sociais” para 

os seus educandos no ano lectivo 

2006/2007 

Publicação na imprensa 

regional  Câmara 

Municipal de 

Leiria 

5.º MOMENTO 

RECLAMAÇÕES 

Prazo de Reclamações  Câmara 

Municipal de 

Leiria 

Articulação do Departamento de Educação 

e Acção Social com o Centro Regional de 

Segurança Social 

Convite ao candidato para entrevista a 

realizar na Câmara Municipal de Leiria 

Eventual visita domiciliária 

6.º MOMENTO 

DELIBERAÇÃO 

CAMARÁRIA 

Deliberação Camarária 

 

Câmara 

Municipal de 

Leiria 

7.º MOMENTO 

COMUNICAÇÃO 

Comunicação aos Estabelecimentos de 

Ensino 

 Câmara 

Municipal de 

Leiria 

De acordo com o documento de trabalho aprovado pelo Conselho Municipal de 

Educação e CML em 2004.01.19, recomenda-se a venda dos impressos (€0,25 cada), 

constituindo o resultado da mesma receita própria de cada Agrupamento de Escolas. 

Assim, tendo em conta o terminus das actividades lectivas, o período de matrículas e a 

preparação do próximo ano lectivo, procurar-se-á observar a seguinte calendarização: 

CALENDARIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ANO LECTIVO 2006-2007 

Prazos Procedimentos Entidade 

Até 30 de Junho 

de 2006 

Análise dos processos de candidatura nos 

estabelecimentos de ensino; Agrupamento de Escolas 

De 3 a 12 de Julho 

de 2006 

Reuniões Locais (em cada comunidade educativa) 

para análise conjunta dos processos e elaboração de 

Listagem Provisória; 

Agrup. de Escolas; Juntas de 

Freguesia; Associações de 

Pais 

De 13 a 18 de 

Julho de 2006 

Envio à CML de Listagem Provisória das famílias em 

condições de usufruírem de “Benefícios Sociais”; Agrupamento de Escolas 

19 de Julho de 

2006 

Afixação de Listagem Provisória nos Agrupamentos 

de Escola e nas Juntas de Freguesia; 

Agrup. de Escolas; Juntas de 

Freguesia 

De 19 a 28 de 

Julho de 2006 

Prazo de Reclamações dos Candidatos a “Benefícios 

Sociais”; 
Agrupamento de Escolas 

 De 19 de Julho a 

4 de Agosto de 

2006 

Envio à CML de reclamações eventualmente 

recebidas dos candidatos em condições de 

usufruírem de “Benefícios Sociais”, bem como os 

respectivos processos; 

Agrupamento de Escolas 

De 4 a 25 de 

Agosto de 2006 

Articulação Departamento de Educação e Acção 

Social da CML com a Segurança Social; 

 

Câmara Municipal de Leiria 
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Entrevista ao(s) candidato(s); 

Eventual visita domiciliária; 

Elaboração de Lista Definitiva; 

31 de Agosto de 

2006 

Deliberação Camarária (aprovação da atribuição de 

“Benefícios Sociais” aos alunos carenciados); 
Câmara Municipal de Leiria 

De 31 de Agosto a 

8 de Setembro de 

2006 

Comunicação aos estabelecimentos de ensino da 

decisão da CML. Câmara Municipal de Leiria 

Nota: Na preparação de cada ano lectivo, o Departamento de Educação e Acção Social 

definirá a calendarização dos procedimentos.  

A Câmara tomou conhecimento e, nos termos das disposições conjugadas da alínea 

d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, da alínea d) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, delibera por unanimidade aprovar os procedimentos constantes da informação 

acima referida, para o ano lectivo de 2006/07 e seguintes, salvo se verificarem alterações aos 

procedimentos através de diploma legal. 

Mais delibera que para os anos lectivos seguintes a calendarização do processo de 

candidaturas seja efectuado pelo respectivo departamento, assegurando-se que esteja 

concluído no início das actividades. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.3. Diário de Férias 2006. Venda ao público 
DLB N.º 0643/06 | Presente uma informação/proposta do Senhor Vereador da Educação e 

Cultura, referente ao assunto em epígrafe, que é do seguinte teor: 

“Considerando a 6.ª Edição do Diário de Férias, prevista para Junho de 2006, a qual 

pretende ser um instrumento de apoio às crianças na ocupação dos seus Tempos Livres, 

elaborado com a sua participação; 

Considerando que o número de exemplares normalmente produzido se destina a um 

conjunto de crianças previamente definido, nomeadamente, escolas participantes no Projecto 

“Trocar por Miúdos” – Dia Mundial da Criança; escolas envolvidas na edição do Diário de 

Férias; Instituições de Solidariedade Tempos Livres e Pediatria do Hospital de Santo André; 

Considerando o sucesso das anteriores edições, testemunhado pela procura da 

referida edição por crianças e pais, quer do concelho de Leiria, quer de outros concelhos;  

Considerando o interesse demonstrado por algumas livrarias da cidade no sentido de 

adquirirem alguns exemplares do Diário de Férias; 

Propõe-se a produção de 500 exemplares para venda ao público, pelo valor de €5,00 

(aquisição directa no Sector de Aprovisionamento do Município de Leiria). 

Propõe-se, ainda, a definição do preço de revenda no valor de €4,00.” 

A Câmara, nos termos da alínea j) do artigo 16.º da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, 

delibera por unanimidade concordar com a proposta apresentada. 
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8.4. Acordo de Colaboração entre o Município de Leiria, o Clube Recreativo Lis e Lena e 
a Freguesia da Barosa. Alteração 
DLB N.º 0644/06 | Presente o acordo de colaboração celebrado entre o Município de Leiria, o 

Clube Recreativo Lis e Lena e a Freguesia da Barosa em 5 de Setembro de 2005 (deliberação 

n.º 1399/05, constante da acta n.º 30, de 5 de Setembro), acompanhado de uma proposta do 

Senhor Vereador da Educação e Cultura que é do seguinte teor: 

«Considerando os trabalhos inicialmente previstos para o espaço cedido pelo Clube 

Recreativo Lis e Lena; 

Considerando que o espaço se destina ao desenvolvimento das actividades relativas à 

componente sócio - familiar da EB1 e J.I. da Barosa; 

Considerando que a intervenção obedece aos requisitos e normas legais para o 

funcionamento de actividades lectivas e de complemento, tendo já sido vistoriada pela 

Direcção Regional de Educação do Centro (DREC); 

Considerando que o aumento do volume de intervenção, com respeito pelas normas 

em vigor, vai possibilitar a criação de mais um lugar para o Ensino Pré-Escolar (com 

capacidade para 25 crianças), respondendo assim de forma célere e eficaz a um dos 

problemas da freguesia (o aumento do número de crianças, traduzido na lista de espera do 

Pré-Escolar); 

Propõe-se que as cláusulas 1.ª e 5.ª do acordo de colaboração acima referido, passem 

a ter a seguinte redacção:  

1ª 

[...] 

O Clube Recreativo Lis e Lena disponibiliza, ao Município de Leiria, por um período mínimo de 

15 anos, os espaços necessários para a realização de actividades de tempos livres e serviço 

de refeições. 

5ª  

[...] 

O Município de Leiria compromete-se a custear as despesas decorrentes do enunciado na 

cláusula anterior, transferindo para a Junta de Freguesia da Barosa as verbas respectivas, no 

montante máximo de €152.000,00, mediante a apresentação de documentos de despesa.» 

A Câmara analisou o assunto e concordando com a proposta apresentada, ao abrigo 

das disposições conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º, do artigo 19.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e da alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera por 
unanimidade aprovar a alteração da redacção das cláusulas 1.ª e 5.ª do acordo de 

colaboração acima referido, determinando que a transferência de verbas se fará após 

apresentação dos autos de medição, documentos de despesa e informação(ões) da Divisão de 

Planeamento e Gestão de Equipamentos Educativos. 

Mais delibera autorizar a Senhora Presidente a proceder à assinatura da alteração do 

acordo de colaboração. 
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8.5. Sistema de Aquecimento. Instalações do JI da Boa Vista. Transferência de verba 
DLB N.º 0645/06 | Presente ofício da Fábrica da Igreja Paroquial de Boa Vista, com registo de 

entrada ENTFE 2006/2765, de 10 de Maio de 2006, solicitando apoio para os encargos 

decorrentes da instalação de sistema de aquecimento no Salão Paroquial, local onde 

decorrem, provisoriamente, as actividades lectivas do Jardim de Infância de Boa Vista. 

Considerando que a Fábrica da Igreja Paroquial assegurou a cedência de espaço, 

criando condições para a melhoria da actividade desenvolvida com as crianças do JI de Boa 

Vista; 

Considerando que o Acordo de Colaboração não prevê a instalação de sistemas de 

aquecimento para as instalações cedidas para o funcionamento do JI da Boa Vista.  

Propõe o Senhor Vereador da Educação e Cultura a atribuição de uma verba no valor 

de € 6.729,05, para fazer face às despesas com a instalação dos referidos equipamentos. 

A Câmara, depois de analisar a proposta, e nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 

13.º da Lei 159/99, de 14 de Setembro, conjugada com a alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, delibera 
por unanimidade concordar com a proposta apresentada e atribuir a verba no valor de € 

6.729,05 (seis mil, setecentos e vinte e nove euros e cinco cêntimos) à Fábrica da Igreja 

Paroquial de Boa Vista, para fazer face às despesa com os referidos equipamentos. 

 
8.6. Centro de Apoio ao Ensino Superior. Apoio 
DLB N.º 0646/06 | Presente o ofício do Centro de Apoio ao Ensino Superior (CAES), com 

registo ENT. 2006/9115, no qual é solicitado o apoio do Município Leiria para a impressão do 

guião da celebração “Benção dos Finalistas”. 

Considerando que: 

a) a actividade representa um marco importante na vida de centenas de jovens que 

estão a concluir o seu percurso de formação; 

b) a actividade é conjunta entre o Centro de Apoio ao Ensino Superior e as 

Comissões de Finalistas de todas as Escolas do Ensino Superior de Leiria; 

c) o envolvimento de centenas de jovens e suas famílias traduz o expressivo 

significado que a actividade assume, anualmente, na comunidade leiriense. 

A Câmara analisou o assunto e ao abrigo das disposições conjugadas das alíneas e) 

do n.º 1 do artigo 13.º e g) do n.º 2 do artigo 20.º, ambos 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, na redacção que 

lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera por unanimidade apoiar a 

iniciativa assumindo a concepção e impressão do guião “Benção dos Finalistas” (800 

exemplares).  

 

Ponto nove 
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 Depar tamento  de  Cul tura ,  Despor to  e  Juventude  

 
9.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Cultura 
9.1.1. Edição do Prémio Literário Afonso Lopes Vieira 
DLB N.º 0647/06 | Pelo Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO, foi presente a Acta final da 

Sétima Edição do Prémio Literário em epígrafe, cujo Júri constituído pelo Presidente do Júri e 

representante da Câmara Municipal de Leiria, Vítor Manuel Domingues Lourenço, pela Técnica 

Superior dos Serviços Municipais da Cultura da Câmara Municipal de Leiria, Ângela Maria 

Ramiro Salgueiro Pereira, pela Representante da Associação Portuguesa de Editores e 

Livreiros, Laura Maria Santos de Sousa Esperança, pelo Representante da Escola Superior de 

Educação de Leiria, Cristina Maria Alexandre Nobre e pelo Crítico Literário Orlando Cardoso. 

Após análise de todos os trabalhos a concurso, o Júri atendendo ao rigor da linguagem 

poética, decidiu, por unanimidade, atribuir o Prémio Literário da seguinte forma: 

Premiado 
Atribuído ao trabalho de Poesia, identificado com o número 25 – Intemporais Mares 
do Tempo sob o pseudónimo de Artur Lara Lóios, da autoria de Luís de Aguiar, 

residente no concelho de Oliveira de Azeméis. 

Menção Honrosa 
Atribuída ao trabalho de poesia, identificado com o número 12 – Cartas de Marear, 
sob o pseudónimo Flávio Jacob, da autoria de Carlos Manuel Bernardo Ascenso 

André, residente no concelho de Ourém.  

Menção Honrosa 
Atribuída ao trabalho de poesia número 18 – Geometrias não Planas, sob o 

pseudónimo de João Tulin, da autoria de José Xavier Anjo de Sena Ezequiel, residente 

no concelho do Seixal. 

 

O Júri pronunciou-se também sobre a possibilidade de os concorrentes não premiados 

levantarem os trabalhos que submeteram ao Prémio, durante um período de trinta dias úteis (a 

contar da data da revelação pública do Prémio) e mediante a apresentação de Bilhete de 

Identidade e identificação do Pseudónimo concorrente.  

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimidade ratificar a acta do Júri do 

Prémio Literário supra citado nos seguintes itens: 

a) Conceder e autorizar o respectivo pagamento ao escritor premiado no valor de 2.494€; 

b) Autorizar o levantamento dos trabalhos durante o período de 30 dias a contar de 22 de 

Maio, na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, pelos concorrentes que 

procederem à sua identificação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.1.2. Atribuição de subsídios "Leiria a Marchar 2006" 
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DLB N.º 0648/06 | Inserido no programa das Festas da Cidade de 2006, realiza-se no dia 17 

de Junho de 2006 o Desfile de Marchas Populares, integrado no Projecto “Leiria a Marchar 

2006”. 

É importante realçar a participação das Associações, Grupos de Marchas e Juntas de 

Freguesia no envolvimento deste projecto que reúne a participação de várias centenas de 

participantes de diversas Freguesias e envolve milhares de apoiantes. 

É um projecto de cariz popular, que tradicionalmente envolve a Cidade num manto 

multicolor, onde a alegria e a música recordam tradições, vivendo momentos diferentes numa 

época tradicionalmente festiva “Santos Populares”.  

Assim e de acordo com o estabelecido no Plano de Actividades para 2006 (12/040701 

– 0205 – 237), propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €2.500,00 a cada um dos 

grupos que participam no projecto “Leiria a Marchar 2006”, de acordo com a lista abaixo 

mencionada. 

“Leiria a Marchar 2006” 

Nome da Marcha 
Freguesia Entidade que recebe o 

Subsídio 

Subsídio a Atribuir 

Gentes de Caldelas Caranguejeira Grupo Desportivo  Cultural  e 

Recreativo de Caldelas 

€ 2.500 

Homenagem aos Santos 

Populares 

Carreira Rancho Folclórico “Rosas do 

Lis” 

€ 2.500 

As Lavadeiras do Lis Cortes Grupo Desportivo  Recreativo 

de Famalicão 

€ 2.500 

Ortigosa vai a passar Ortigosa Rancho Folclórico “Flores da 

Primavera” da Ortigosa 

€ 2.500 

São Rosas Senhor, São 

Rosas  

Amor Centro Recreativo e Cultural 

22 de Junho 

€ 2.500 

Leiria no Coração Leiria Associação Desportiva 

Cultural Recreativa Bairro dos 

Anjos 

€ 2.500 

A Câmara, depois de analisada a informação da Divisão da Cultura e Gestão de 

Espaços Culturais e concordando com os motivos apresentados na mesma, delibera por 
unanimidade e 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, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, atribuir um apoio de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) a cada um dos grupos 

participantes no projecto “Leiria a Marchar”, de acordo com a lista acima referida. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.1.3. Comissão Promotora das Comemorações do 25 de Abril. Pedido de Apoio 
DLB N.º 0649/06 | Presente o ofício da Comissão Promotora das Comemorações do 25 de 

Abril com a ENT.9277/2006 em que é solicitado apoio financeiro para levar a efeito as 

comemorações de mais um aniversário do 25 de Abril na Cidade de Leiria. 
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Considerando a importância histórica, política e social do 25 de Abril, enquanto evento 

marcante dos valores da liberdade e da democracia em Portugal, bem como o apoio prestado 

em anos anteriores, propõe-se que seja atribuído à Comissão Promotora das Comemorações 

do 25 de Abril, um subsídio no valor de €1.500,00, conforme a verba inscrita no Plano de 

Actividades para 2006 (12/040701-0310-216). 

A Câmara, concordando com a informação da Divisão da Cultura e Gestão de 

Espaços Culturais, delibera por unanimidade e nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conceder à Comissão Promotora das Comemorações 

do 25 de Abril um apoio financeiro para as despesas efectuadas com a comemoração do Dia 

da Liberdade, no montante de €1.500,00. 

 
9.1.4. Subsídio ao TASE - Teatro de Animação de Santa Eufémia 
DLB N.º 0650/06 | Presente o ofício do TASE – Teatro de Animação de Santa Eufémia com a 

ENT.9982/2006 em que é solicitado apoio financeiro para a concretização do Plano de 

Actividades também enviado. O TASE é um grupo de teatro já com alguns anos de existência, 

que tem evidenciado um crescimento qualitativo e quantitativo nas suas acções teatrais, para 

além de movimentar os seus elementos no sentido de assistirem aos espectáculos que se 

promovem no Teatro Miguel Franco. 

Atendendo ao valor de associações deste tipo, que para além de movimentarem as 

forças culturais das freguesias, especialmente as camadas juvenis, auxiliam a criação de 

novos públicos e a divulgação das artes de palco, propõe-se que se atribua ao TASE – Teatro 

de Animação de Santa Eufémia, um subsídio no valor de €1.000,00, utilizando para isso a 

verba prevista no Plano para 2006, na Rubrica 12/040701 – 0203 – 235. 

A Câmara depois de analisar a informação e, atendendo ao facto do “TASE - Teatro de 

Animação de Santa Eufémia”, já ter evidenciado um crescimento qualitativo e quantitativo nas 

suas acções teatrais, apesar de ser uma Associação constituída recentemente, contribuindo 

assim, para movimentar as forças culturais da freguesia, delibera por unanimidade e 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, 

com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, apoiar a 

mesma, atribuindo-lhe um apoio de €1.000,00. 

 
9.1.5. Subsídio ao Rancho Folclórico de Maceira. Transportes 
DLB N.º 0651/06 | Presente o ofício do Rancho Folclórico de Maceira com a ENT.6533/2006 

em que é solicitado apoio financeiro para pagamento de viagem a Torredeita (Viseu), no dia 13 

de Maio, para participar em festividades locais. 

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância destas deslocações 

para a divulgação do Concelho e da sua cultura, propõe-se que seja atribuído ao Rancho da 

Região de Leiria, um subsídio no valor de €420,00, para apoiar a referida viagem, utilizando 

para isso a verba prevista no Plano para 2006, na rubrica 12/040701-0206-238. 
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Analisado o assunto, reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância 

desta deslocação para a divulgação do Concelho a Câmara delibera por unanimidade e 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, 

com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir um 

apoio ao Rancho Folclórico de Maceira no valor de €420,00, para ajudar a custear as 

despesas de transporte a Torredeita (Viseu), no dia 13 de Maio, para participar em festividades 

locais, utilizando para isso a verba prevista no Plano para 2006, na rubrica 12/040701-0299-

243 (Outros Apoios). 

 
9.1.6. Subsídio ao TE-ATO – Grupo Teatro de Leiria 
DLB N.º 0652/06 | Presente o ofício do TE-ATO, Grupo - Teatro de Leiria, com a 

ENT.7406/2006 em que é apresentado o Relatório de Actividades e Contas dos anos de 

2004/2005 e é solicitado apoio financeiro para fazer face a despesas decorrentes das obras de 

que a Sala Jaime Salazar Sampaio foi alvo, com vista a criar mais condições de higiene, 

conforto e segurança para o público. 

 Sendo este grupo uma mais-valia cultural importante do nosso Concelho, com uma 

história de 29 anos na cultura leiriense, propõe-se que se atribua ao TE-ATO, Grupo -Teatro 

de Leiria, um subsídio no valor de €2.000,00, para apoiar nas despesas efectuados com as 

obras, utilizando para isso a verba prevista no Plano para 2006, na Rubrica 12/080701-0101-

152. 

A Câmara, atendendo ao valor de iniciativas deste tipo e à importância do trabalho 

realizado por este grupo, delibera por unanimidade e 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, com a nova redacção que lhe foi 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, apoiar as obras que o TE-ATO, Grupo -Teatro de 

Leiria leva a efeito nas suas instalações, atribuindo-lhe uma verba de €2.000,00. 

 
9.1.7. Programação Cultural do Teatro Miguel Franco. Junho 
DLB N.º 0653/06 | Presente a Programação Cultural do Teatro Miguel Franco prevista para o 

mês de Junho.  

Para além das sessões de cinema (nos dias em que não há espectáculos), promovidas pelo 

Teatro José Lúcio da Silva, o Teatro Miguel Franco terá, durante o mês de Junho, a seguinte 

Programação Cultural: 

Dia 1 – Comemoração do Dia Mundial da Criança (Divisão da Educação) 

Dia 2 – Espectáculo de música Fade In 

Dia 3 – Música em Leiria (organização do Orfeão de Leiria) 

Dia 4 - Música em Leiria (organização do Orfeão de Leiria) 

Dia 6 - Café das Quintas (co-produção com o Orfeão de Leiria) 

Dia 7 - Música em Leiria (organização do Orfeão de Leiria) 

Dia 9 – Espectáculo de música “Tributo a Carlos Santana” 

Dia 10 – Espectáculo de Dança de Fausto Matias 
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Dia 11 - Concertos para bebés 

Dia 13 - Música em Leiria (organização do Orfeão de Leiria) 

Dia 14 – Espectáculo da Academia de Cultura e Cooperação 

Dia 17 – Teatro Infantil “Ler, ouvir e contar” 

Dia 18 - Bandas em Cena 

Dia 24 – Espectáculo de Dança da CeDeCe 

Dia 27 – Espectáculo de Dança da Annarela Academia de Ballet 

Dia 30 - Música em Leiria (organização do Orfeão de Leiria) 

A Câmara tomou conhecimento.  

 
9.1.8. Cedência do Castelo para actividades de animação 
9.1.8.1. “Encontro da pedra” – Escola de artes e ofícios da Batalha solicita o Castelo 
para realizar o evento. 
DLB N.º 0654/06 | Presente a informação n.º 046/06 da Divisão de Museus e Património do 

seguinte teor: 

“O ofício com a ENT.3915/2006 remetido pela Escola Profissional de Artes e ofícios da 

Batalha, solicita a utilização de um espaço do Castelo para a realização do “Encontro da 

Pedra”, a ter lugar nos dias 18 a 21 de Maio de 2006. 

De acordo com a realização do evento será necessário garantir um conjunto de 

serviços mínimos a fim de garantir a permanência das actividades previstas sem perturbar o 

público regular do Castelo. 

Desta forma são solicitados os seguintes serviços*: 

- Utilização do espaço contíguo à entrada do castelo; 

- Barreiras metálicas (8 grades) para vedar o acesso à parte de trás da feira, de forma 

a impedir a passagem de visitantes do Castelo sem bilhete; 

- Uma ligação eléctrica, sendo que já existe um ponto de electricidade (candeeiro no 

chão) + 2 extensões (10 a 15 metros); 

- 6 mesas (2 grandes e 2 pequenas) 

- 8 cadeiras pequenas (de escola) 

- Divulgação do evento junto das escolas do concelho. 

- 1 tenda de lona (RAL4) 

* As informações acima referidas foram confirmadas no início de Maio. 

Este evento tem bastante interesse para o município de Leiria e concelhos limítrofes. 

Apesar de se tratar de uma Escola com sede fora do concelho de Leiria, têm havido uma 

estreita colaboração, profícua para ambas as partes. De salientar ainda que o evento conta 

com a presença de artesãos de todo o país ligados à arte da cantaria. Está também 

confirmada a vinda de uma escola espanhola com cerca de 60 alunos e professores, que irá 

participar no evento.” 

Analisado o assunto e, tendo em conta que este evento trará alguma projecção para a 

cidade e para a região de Leiria em termos de notoriedade e dinamização pública, a Câmara 
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delibera por unanimidade e no uso da competência que lhe confere a alínea f) do n.º 2 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, autorizar a cedência das instalações do Castelo para a 

actividade pretendida pela Escola Profissional de Artes e Ofícios Tradicionais da Batalha, a 

levar a efeito de 18 a 21 de Maio, devendo ser observadas as condições expressas na 

informação da Divisão de Museus e Património acima referida. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

9.1.8.2. Encontro de Chefes de Escuteiros no Castelo de Leiria 
DLB N.º 0655/06 | Presente a informação n.º 094/06 da Divisão de Museus e Património do 

seguinte teor: 

“No seguimento do ofício com a ENT.8128/2006, acerca de um pedido de uso do 

Castelo, o Corpo Nacional de Escutas pretende realizar um conjunto de actividades de 

formação para chefes de escuteiros a nível nacional. 

Os requerentes pretendem utilizar o espaço de entrada do Castelo a fim de 

desenvolver uma actividade com os chefes de escuteiros a nível nacional. Para tal importa 

referir o seguinte: 

- Ocupação do espaço entre as muralhas e o primeiro talude, até aos celeiros, para 

montar um conjunto de estruturas amovíveis de suporte às oficinas pedagógicas a 

desenvolver, desde o final do dia 26 até ao final do dia 27. 

- Utilização de um forno a lenha, colocado em cima de uma plataforma elevada. Este 

forno servirá para um ateliê para ensinar a fazer pão, ou seja, não estará em constante 

laboração. 

- Apesar de se tratar de uma ocupação de grande número de pessoas, o espaço 

acessível ao público ficará integralmente assegurado, sendo que o espaço do encontro 

durante o Sábado desenrolar-se-á numa área de passagem, com alternativas. 

Atendendo à idoneidade da instituição em causa, assim como a sua colaboração e 

disponibilidade em assuntos de interesse para o município e comunidade em geral, considera-

se viável a execução do supracitado projecto de actividades, nos trâmites anteriormente 

definidos.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimidade e no uso da competência 

que lhe confere a alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, autorizar a cedência 

das instalações do Castelo para as actividades pretendidas pelo Corpo Nacional de Escutas, a 

levar a efeito nos dias 26 e 27 de Maio, devendo ser observadas as condições expressas na 

informação da Divisão de Museus e Património acima referida. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.2. Análise dos seguintes processos relacionados com o Desporto 
9.2.1. Circuito Nacional de Down Town 2006 "Leiria Down Town" 
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DLB N.º 0656/06 | Pela Sr.ª Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, são presentes 

em Reunião de Câmara as cartas da DownStream, Actividades Desportivas e Desportos de 

Aventura, U. Lda. (ENT. 33326 de 13/12/05 e ENT-2006/12211), a propor o estabelecimento 

de uma parceria para a organização de uma prova de Down Hill Urbano – Down Town (BTT), 

em Leiria, no dia 27 de Maio de 2006, e que faz parte do Circuito Nacional de Down Town 

2006. Para o efeito, solicita à Câmara Municipal de Leiria colaboração logística e financeira, 

por forma a assegurar a viabilidade financeira desta etapa da Prova. 

O percurso da prova, tal como solicitado pela organização, é o seguinte: Castelo de 

Leiria, Largo de São Pedro, Torre Sineira, Largo Manuel da Arriaga, Av. Ernesto Korrodi, 

Travessa das Amoreiras, Rua Alfredo Keil, Travessa Viana e Largo Cândido dos Reis. 

Considerando que: 

O Circuito Nacional de Down Town 2006 é constituído por um total de 7 etapas e 

reúne em Leiria cerca de 200 atletas, entre os quais se destacam os atletas de topo nacional, 

que proporcionarão um espectáculo desportivo único e nunca visto pelos leirienses; 

Este evento é uma oportunidade única para promover o papel social do desporto, em 

particular do BTT, designadamente do Down Town e Down Hill, especialidades em grande 

expansão e que a cidade de Leiria devido às suas características, tornará este circuito num 

dos melhores nacionais;  

Numa cidade e região onde cresce a aposta em infra-estruturas e no fomento da 

motivação dos cidadãos para uma prática desportiva regular, nomeadamente ao nível das 

actividades radicais, é importante garantir a organização de grandes eventos, que mobilizam 

milhares de espectadores, neste caso específico, muitos jovens. 

De acordo com as deliberações 1520/05 e n.º 1523/03 do despacho de delegação de 

competências da Sr.ª Presidente da Câmara, de 3 de Novembro de 2006, ao abrigo do 

disposto no n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, e de acordo com a 

subdelegação de competências lhe conferidas pela Sr.ª Presidente em despacho de 4 de 

Novembro de 2006, prevista no n.º 1 do artigo 29.º, do Decreto-Lei 310/02, de 18 de 

Dezembro, a Sr.ª Vereadora Neusa Magalhães proferiu, no dia 18 de Maio, despacho de 

autorização para a realização das provas desportivas e emissão das licenças especiais de 

ruído. 

No que respeita ao apoio logístico para a realização do Circuito Nacional de Down 

Town 2006 “Leiria Down Town”, propõe-se a atribuição do seguinte: 
- Cedência de transportes de bicicletas e atletas, entre as 9h00m/14h00m, as 

17h00m/20h00m e as 21h00m/24h00m; 

- Solicitação da presença dos Bombeiros Municipais de Leiria durante as provas (entre as 

9h00 e as 24h00); 

- Solicitação de reforço policial durante as provas (entre as 9h00 e as 24h00); 

- Transporte e colocação de grades metálicas nos arruamentos que constituem o percurso; 

- Disponibilização de 80 fardos de palha; 



                                                                                                                                                                0577 ( 50|162) 

 
CMLeiria/ Acta n.º 11, de 2006.05.18 
 
 

- Disponibilização de madeira para construção de obstáculos; 

- Disponibilização de iluminação e corrente eléctrica, para a partida da prova no Castelo de 

Leiria e chegada no Largo Cândido dos Reis; 

- Assistência técnica (electricista) para as estruturas eléctricas instaladas nos recintos de 

partida e chegada, cuja montagem seja da responsabilidade do Município de Leiria, das 

9h00 às 24h00; 

- Solicitação de reforço da limpeza dos arruamentos que fazem parte do 

percurso da prova; 

Para além dos apoios logísticos anteriormente listados, propõe-se o ajuste directo de 

uma prestação de serviços (Informação Interna n.º 4969/06 de 2/05/06) à firma DownStream, 

Actividades Desportivas e Desportos de Aventura, U. Lda., organizadora nacional e exclusiva 

do evento, no valor de €5.495, 00 (cinco mil quatrocentos e noventa e cinco euros), face ao 

orçamento apresentado, designadamente para a cronometragem, staff, prize money e 

despesas com a FPC/UVP. 

Propõe-se igualmente isentar das taxas de publicidade e de ocupação de espaço 

público, ou outras aplicáveis, as estruturas e equipamentos da organização e dos 

patrocinadores do evento referidas no ofício, tendo em vista a necessidade de sustentabilidade 

financeira da iniciativa e a importância desta para a promoção do Desporto e/ou da Actividade 

Física junto das populações dos vários escalões etários. 

De forma a possibilitar a montagem das estruturas necessárias para o apoio às provas 

e a realização das mesmas, serão necessárias as seguintes alterações ao trânsito durante o 

dia 27 de Maio, a vigorar entre as 8h00 e as 24h00: 

• Encerramento ao trânsito da Avenida Ernesto Korrodi, no troço após o entroncamento 

com o Largo Dr. Serafim Lopes Pereira, excepto aos veículos prioritários que se 

destinam ao Comando Distrital da PSP; 

• Encerramento ao trânsito da Rua Barão de Viamonte, Travessa das Amoreiras, Rua 

Alfredo Keil, Travessa Viana, Largo Cândido dos Reis e Rua Coronel Artur Paiva.  

Analisado o assunto e, tendo em consideração que nos termos da alínea f) do n.º 1, do 

artigo 13.º, da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, os Municípios dispõem de atribuições dos 

Tempos Livres e Desporto, a Câmara delibera por unanimidade e de acordo com a alínea b) 

do n.º 2, do artigo 21.º, da supracitada Lei e com a alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 

169/99 de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, colaborar com a DownStream, Actividades Desportivas e Desportos de Aventura, U. 

Lda., nos seguintes moldes: 

Prestar apoio logístico à organização e o ajuste directo da respectiva prestação de 

serviços, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 86.º do DL 197/99, de 8 de Junho, e de 

acordo com a proposta apresentada pela Sr.ª Vereadora do Desporto. 

Isentar das taxas de publicidade e de ocupação de espaço público, ou outras 

aplicáveis, as estruturas e equipamentos da organização e dos patrocinadores do evento. 
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Autorizar as alterações ao trânsito necessárias para a realização das provas 

desportivas que pertencem ao Circuito Nacional de Down Town 2006 “Leiria Down Town”.  

Deverá ainda ser dado conhecimento da deliberação à PSP, assim como às diversas 

entidades, serviços públicos ou concessionárias, que possam ser afectadas pelas alterações 

ao trânsito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
9.2.2. Festas da Cidade 2006. Apoio às Actividades Desportivas 
DLB N.º 0657/06 | Presentes os ofícios ENT n.º 11957/06 de 11/05/06 da CERCILEI, ENTFE 

n.º 2855/06 de 12/05/06 do Clube de Basquetebol de Leiria, ENT n.º 5976/06 de 7/03/06 da 

União de Ciclismo de Leiria, e ENT n.º 11777/06 de 10/05/06 da Associação de Surdos da Alta 

Estremadura, a Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, propõe o orçamento 

e respectivo apoio relativo às Actividades Desportivas inseridas nas Festas da Cidade 2006, 

que abaixo se transcreve: 

1. “XXXI Sarau de Actividades Corporais – XI Internacional”, organizado pela CERCILEI - 

€2.500, 00 (dois mil e quinhentos euros); 

2. “VIII Torneio Internacional CBL 2006 – Cidade de Leiria”, organizado pelo Clube de 

Basquetebol de Leiria, nos dias 10 e 11 de Junho de 2006 - €1.000, 00 (mil euros), 9 

taças, 100 t-shirts com o brasão do Município e respectiva impressão alusiva à prova, 

30 pólos com o brasão do Município e o logotipo do Clube; 

3. “XXII Grande Prémio de Ciclismo de Leiria”, organizado pela União de Ciclismo de 

Leiria, nos dias 21 e 28 de Maio de 2006 - €1.000, 00 ( mil  euros), 11 taças; 

4. “V Torneio Cidade de Leiria Internacional de Futsal de Surdos”, organizado pela 

Associação de Surdos da Alta Estremadura, nos dias 22 a 25 de Junho de 2006 - 

€500, 00 (quinhentos euros), 7 taças e assegurar o transporte das equipas 

participantes. 

Mais se propõe, a atribuição dos apoios acima mencionados, às respectivas entidades 

organizadoras no valor total de €5.000, 00 (cinco mil euros) e o apoio logístico supracitado. 

Analisado o assunto e, 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, com a nova redacção 

que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por unanimidade 

aprovar o orçamento apresentado e mandar pagar as importâncias acima mencionadas às 

respectivas entidades organizadoras, bem como assegurar o apoio logístico supracitado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.2.3. Jogos de Leiria 2006. Fase do 1.º Ciclo 
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DLB N.º 0658/06 | Pela Senhora Vereadora do Desporto Engª. Isabel Gonçalves, é presente o 

Regulamento dos “Jogos de Leiria 2006 – Fase do 1.º Ciclo”. 

Esta Fase do 1º Ciclo dos Jogos de Leiria 2006 realiza-se nos dias 05, 06 e 07 de 

Junho do corrente ano. Esta fase terá lugar no Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães 

Pessoa e no Centro Nacional de Lançamentos de Leiria. 

Nesta iniciativa colaboram com o Município de Leiria a Associação Distrital de 

Atletismo de Leiria e a Associação de Futebol de Leiria, no desenvolvimento de um conjunto 

de actividades dirigidas aos alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade, de acordo com o 

seguinte regulamento: 

“ 1. CALENDARIZAÇÃO: 
 

05 JUNHO 06 

Segunda-feira 

 

06 JUNHO 06 

Terça-feira 

 

07 JUNHO 06 

Quarta-feira 

ATLETISMO 

Estádio Municipal Dr. Magalhães 

Pessoa 

ATLETISMO 

Centro de Lançamentos de Leiria 

FUTEBOL 

Estádio Municipal Dr. 

Magalhães Pessoa 

10H00 às 12H00 

14H00 às 16H00 

10H00 às 12H00 

14H00 às 16H00 

10H00 às 12H00 

14H00 às 16H00 

2.CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
As actividades são abertas aos alunos dos Estabelecimentos de Ensino do 1º Ciclo do 

Ensino Básico do Concelho de Leiria, no entanto só poderão participar alunos dos 3º e 4º anos 

de escolaridade, com excepção dos alunos do 1º ou 2º ano de escolaridade quando não seja 

possível o seu enquadramento em outras turmas não inscritas nos Jogos de Leiria 2006; 

Em todos os dias de actividade, existirão dois turnos de participação, designadamente: 

Das 10H00 às 12H00; 

Das 14H00 às 16H00; 

As escolas serão incluídas num desses turnos, de acordo com o seu horário, com o 

número de alunos inscritos e com a sua localização geográfica; 

Cada Escola poderá inscrever-se em duas actividades a desenvolver no entanto só 

poderá inscrever-se em dois dias de actividade, deverá ainda, indicar (nos Boletins de 

Inscrição em anexo) a actividade prioritária no caso de lotação do número de inscrições.  

3.REGRAS: 
As actividades a realizar não têm carácter competitivo, mas sim educativo e lúdico, 

portanto não obedecem a regras pré determinadas, havendo porém algumas especificidades 

adiante identificadas; 

Nos 3 dias dos Jogos de Leiria 2006, as actividades serão organizadas por estações, 

devendo os alunos percorrer todas elas, inseridos no seu respectivo grupo; 

Terá que existir no mínimo um professor responsável por cada turma, que deverá 

colaborar na organização dos grupos a participar nas diversas actividades; 

No Futebol, será necessário cada escola inscrever-se com as equipas já constituídas 

(ver ficha de inscrição anexa); 
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Número limite de inscrições:  

Atletismo Atletismo Futebol 
Actividades/ 

Horários 
05/06  

(2.ª Feira) 

06/06  

(3.ª Feira) 

07/06  

(4.ª Feira) 

Turno Manhã 

10H00/12H00 
150 Alunos 150 Alunos 

16 Equipas 

160 Alunos  

Turno Tarde 

14H00/16H00 
150 Alunos 150 Alunos 

16 Equipas 

160 Alunos 

TOTAL 300 Alunos 300 Alunos 
32 Equipas 

320 Alunos 

4.MONITORES: 
Cada estação terá um conjunto de monitores que têm como funções explicar e orientar 

as actividades; 

Os professores poderão intervir, sempre que surgir qualquer situação que se 

proporcione (dificuldade apresentada por algum aluno, situações de não cumprimento das 

regras, etc). 

5.EQUIPAMENTOS: 
Os alunos deverão apresentar equipamento e calçado adequado para a prática desportiva 

(fato de treino e sapatilhas); 

No Futebol não é permitida a utilização de botas de futebol. 

6.IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS: 
Os alunos deverão estar identificados, com o seu nome, escola, turma e ano de escolaridade. 

Para o efeito deverão utilizar um autocolante ou cartão (sem alfinetes) a colocar no peito, 

tarefa da responsabilidade de cada escola participante; 

Cada Escola poderá ainda elaborar cartaz (es) que identifique(m) a(s) turma(s)/Escola. 

7.ESPECIFICIDADES: 
Como já foi referido, as actividades a realizar funcionarão por estações. A permanência dos 

grupos em cada estação será em média de 15 minutos; 

Todos os grupos trocarão de estação em simultâneo, percorrendo todas as actividades a 

realizar em cada uma delas; 

O número de alunos por estação, dependerá do número de estações e alunos em cada dia e 

turno de actividades. 

8.DISPOSIÇÕES FINAIS: 
Os transportes, lanches e águas para os alunos participantes serão assegurados pela Câmara 

Municipal de Leiria. 

Serão oferecidas t-shirts e chapéus tipo Panamá aos alunos e pólos para os professores 

(preencher ficha anexa). 

9.CASOS OMISSOS: 
Os casos omissos serão resolvidos pela Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Leiria.” 
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Analisado o assunto e, 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, com a nova 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por 
unanimidade aprovar o Regulamento para os Jogos de Leiria 2006 – Fase 1º Ciclo, nos dias 

05,06 e 07 de Junho de 2006. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.2.4. Protocolo com a Associação de Andebol de Leiria 
DLB N.º 0659/06 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, é presente a 

minuta de Protocolo em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO 
Considerando: 
Que o Andebol é uma das modalidades com maior implantação no Concelho de Leiria e 

contribui para a promoção da cultura física e do desporto; 

Que a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o desenvolvimento da 

modalidade; 

Que a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da qualidade dos 

eventos que promove. 

Impõe-se: 

Às Instituições que de alguma forma têm atribuições nesta área, a necessidade de 

promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 

A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie os jovens, 

facultando-lhe os meios indispensáveis a uma natural formação básica em desporto, como 

factor integrante e fundamental a uma educação global. 

Porque: 
A Associação de Andebol de Leiria, entidade de utilidade pública, com largo prestígio e 

tradição no Andebol português, é a representante de todos os clubes ou colectividades que no 

Distrito de Leiria praticam a modalidade, designadamente competições oficiais de Andebol; 

A Associação de Andebol de Leiria tem desempenhado um papel preponderante no fomento e 

no desenvolvimento da modalidade, especialmente nas camadas jovens; 

A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão cometidas, tem 

procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às aspirações, necessidades 

e motivações da população do seu Concelho, quer através de iniciativas próprias, quer através 

da colaboração com outras entidades que, com atribuições e competências diferentes das 

suas, complementam de forma adequada as suas acções e actividades e rentabilizam de uma 

melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 

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 
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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 Associação de Andebol de Leiria, com sede no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, 

Edifício Nascente, Arrabalde D´Aquém, 2401-977, Leiria, N.I.P.C. 501 873 260, adiante 

abreviadamente designada por AAL, representada pelo Presidente da Direcção, Mário João 

Dinis Bernardes, como segunda outorgante; 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual se passará a reger pelas cláusulas 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objectivos) 

1. Proporcionar o desenvolvimento do Andebol do Concelho de Leiria; 

2. Promover a cultura física e a prática desportiva regular; 

3. Proporcionar às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos desportivos; 

4.  Proporcionar a formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, árbitros, etc.. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos destinados à 

boa colaboração entre o Município de Leiria e à AAL com vista ao cumprimento dos seus 

objectivos. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Competências da AAL) 

Efectuar o IX Seminário Internacional de Andebol no Concelho de Leiria, no qual está 

integrada uma acção de formação para Treinadores, nos dias 19, 20 e 21 de Maio de 2006; 

Realizar o X Torneio Cidade de Leiria Selecções Distritais, nos escalões de Iniciados e 

Juvenis, garantindo o alojamento e estadia das equipas no Concelho de Leiria, nos dias 19, 20 

e 21 de Maio de 2006; 

 Colaborar com a Câmara Municipal de Leiria na operacionalização de algumas 

actividades, nomeadamente na modalidade de Andebol; 

Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás mencionadas, o 

brasão da Câmara Municipal de Leiria e a descrição “Com o apoio da Câmara Municipal de 

Leiria”. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Competências do Município de Leiria) 
1. Garantir a disponibilização gratuita das instalações municipais necessárias para a 

operacionalização das actividades, designadamente os Pavilhões Desportivos Municipais e o 

Auditório do Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, para a realização das acções 
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enunciadas na Cláusula Terceira do presente protocolo, desde que solicitadas com a 

antecedência prevista no regulamento dessas instalações; 

2. Assumir os encargos referentes ao aluguer do Auditório do Estádio Municipal de Leiria 

Dr. Magalhães Pessoa, junto da entidade gestora; 

3. Apoiar financeiramente a AAL em todas as suas competências consignadas nas alíneas 

1. e 2. da Cláusula Terceira do presente protocolo, com a verba de €4.880, 00 (quatro mil 

oitocentos e oitenta euros), a ser disponibilizada de acordo com a Cláusula Quinta deste 

protocolo; 

4. Suportar a despesa com o aluguer mensal da sede da AAL no valor de €613, 48. 

CLÁUSULA QUINTA 

(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 

1. €2.000, 00 após a realização do IX Seminário Internacional de Andebol, previsto no ponto 

1. da Cláusula Terceira do presente protocolo; 

2. €2.880, 00 após a realização do X Torneio Cidade de Leiria Selecções Distritais, previsto 

no ponto 2. da Cláusula Terceira do presente protocolo; 

3. Desbloqueamento da verba protocolada no ponto 4. da Cláusula Quarta mediante a 

apresentação mensal dos comprovativos de despesa do aluguer da sede. 

CLÁUSULA SEXTA 

(Vigência e caducidade) 

O presente protocolo vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2006, podendo ser 

renovado. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo Município de Leiria e 

a Direcção da Associação de Andebol de Leiria. 

CLÁUSULA OITAVA 

(Imposto de Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto de Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto de Selo. 

Leiria, 18 de Maio de 2006 

Câmara Municipal de Leiria                                Associação de Andebol de Leiria 

A Presidente                                                       O Presidente da Direcção 
_______________________                        _____________________________ 

Isabel Damasceno Campos                                Mário João Dinis Bernardes” 

 Analisado o assunto e, 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, com a nova 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por 
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unanimidade autorizar a celebração do protocolo com a Associação de Andebol de Leiria e a 

sua outorga pela Senhora Presidente. 

 
9.2.5. Protocolo com a Associação de Ténis de Leiria 
DLB N.º 0660/06 | Pela Sra. Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, é presente a 

minuta de Protocolo em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO 
Considerando: 
Que o Ténis é uma das modalidades com um enorme potencial de crescimento no Concelho 

de Leiria e contribui para a promoção da cultura física e do desporto; 

Que a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o desenvolvimento da 

modalidade; 

Que a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da qualidade dos 

eventos que promove. 

Impõe-se: 

Às Instituições que de alguma forma têm atribuições nesta área, a necessidade de 

promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 

A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie os jovens, 

facultando-lhe os meios indispensáveis a uma natural formação básica em desporto, como 

factor integrante e fundamental a uma educação global. 

Porque: 
A Associação de Ténis de Leiria, entidade de utilidade pública, com largo prestígio e tradição 

no ténis português, é a representante de todos os clubes ou colectividades que no Distrito de 

Leiria praticam a modalidade, designadamente competições oficiais de Ténis; 

A Associação de Ténis de Leiria tem desempenhado um papel preponderante no fomento e no 

desenvolvimento da modalidade, especialmente nas camadas jovens; 

A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão cometidas, tem 

procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às aspirações, necessidades 

e motivações da população do seu Concelho, quer através de iniciativas próprias, quer através 

da colaboração com outras entidades que, com atribuições e competências diferentes das 

suas, complementam de forma adequada as suas acções e actividades e rentabilizam de uma 

melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 

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 Associação de Ténis de Leiria, com sede no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, 

Edifício Nascente, Arrabalde D´Aquém, 2401-977, Leiria, N.I.P.C. 502 482 214, adiante 

abreviadamente designada por ATL, representada pelo Presidente da Direcção, Guilherme 

Manuel de Jesus F. Lopes, como segunda outorgante; 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual se passará a reger pelas cláusulas 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objectivos) 

1. Proporcionar o desenvolvimento do Ténis do Concelho de Leiria; 

2. Promover a cultura física e a prática desportiva regular; 

3. Proporcionar às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos desportivos; 

4.  Proporcionar a formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, árbitros, etc.. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos destinados à 

boa colaboração entre o Município de Leiria e à ATL com vista ao cumprimento dos seus 

objectivos. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Competências da ATL) 

1. Realizar em Leiria, o “Seminário para Treinadores de Ténis”; 

2. Realizar em Leiria a “Acção de Formação de Árbitros e Directores de Prova”; 

3. Participar na “Liga Atlântica 2006”, competição ibérica entre as selecções da Associação 

de Ténis de Leiria, Associação de Ténis do Porto, Associação de Ténis de Aveiro, Associação 

de Ténis de Coimbra e a Federação Galega de Ténis; 

4. Colaborar com a Câmara Municipal de Leiria na operacionalização de algumas 

actividades, nomeadamente na modalidade de Ténis; 

5. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás mencionadas, o 

brasão da Câmara Municipal de Leiria e a descrição “Com o apoio da Câmara Municipal de 

Leiria”. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Competências do Município de Leiria) 
1. Garantir a disponibilização gratuita das instalações municipais, para a realização das acções 

enunciadas na Cláusula Terceira do presente protocolo, desde que solicitadas com a 

antecedência prevista no regulamento dessas instalações; 

2. Apoiar financeiramente a ATL em todas as suas competências consignadas nas alíneas 1., 

2. e 3. da Cláusula Terceira do presente protocolo, com a verba de €2.475, 00, 00 (dois mil 

quatrocentos e setenta e cinco euros), a ser disponibilizada de acordo com a Cláusula Quinta 

deste protocolo; 

3. Suportar a despesa com o aluguer mensal da sede da ATL no valor de €401, 96. 
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CLÁUSULA QUINTA 

(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 

1. €500, 00 após a realização do “Seminário para Treinadores de Ténis”, previsto no ponto 1. 

da Cláusula Terceira do presente protocolo; 

2. €500, 00 após a realização da “Acção de Formação de Árbitros e Directores de Prova”, 

previsto no ponto 2. da Cláusula Terceira do presente protocolo; 

3.   €1.475, 00 após a participação na “Liga Atlântica 2006”, previsto no ponto 3. da Cláusula 

Terceira do presente protocolo; 

4. Desbloqueamento da verba protocolada no ponto 3. da Cláusula Quarta mediante a 

apresentação mensal dos comprovativos de despesa do aluguer da sede. 

CLÁUSULA SEXTA 

(Vigência e caducidade) 

O presente protocolo vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2006, podendo ser 

renovado. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo Município de Leiria e 

a Direcção da Associação de Ténis de Leiria. 

CLÁUSULA OITAVA 

(Imposto de Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto de Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto de Selo. 

Leiria, 18 de Maio de 2006 

Câmara Municipal de Leiria                               Associação de Ténis de Leiria 

A Presidente                                                      O Presidente da Direcção 

_________________________                        ______________________________ 

Isabel Damasceno Campos                              Guilherme Manuel de Jesus F. Lopes” 

 Analisado o assunto e, 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, com a nova 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por 
unanimidade autorizar a celebração do Protocolo com a Associação de Ténis de Leiria e a 

sua outorga pela Senhora Presidente. 

 
9.2.6. Protocolo com a Associação de Patinagem de Leiria 
DLB N.º 0661/06 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, é presente a 

minuta de Protocolo em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO 
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Considerando: 
Que o Hóquei em Patins, a Patinagem e a Patinagem de Velocidade são das modalidades 

com maior potencial de crescimento no Concelho de Leiria e contribuem para a promoção da 

cultura física e do desporto; 

Que a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o desenvolvimento da 

modalidade; 

Que a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da qualidade dos 

eventos que promove. 

Impõe-se: 

Às Instituições que de alguma forma têm atribuições nesta área, a necessidade de 

promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 

A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie os jovens, 

facultando-lhe os meios indispensáveis a uma natural formação básica em desporto, como 

factor integrante e fundamental a uma educação global. 

Porque: 
A Associação de Patinagem de Leiria, entidade de utilidade pública, com largo prestígio e 

tradição na realidade portuguesa, é a representante de todos os clubes ou colectividades que 

no Distrito de Leiria praticam as modalidades de Hóquei em Patins, Patinagem e Patinagem de 

Velocidade, designadamente as suas competições oficiais; 

A Associação de Patinagem de Leiria tem desempenhado um papel preponderante no fomento 

e no desenvolvimento da modalidade, especialmente nas camadas jovens; 

A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão cometidas, tem 

procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às aspirações, necessidades 

e motivações da população do seu Concelho, quer através de iniciativas próprias, quer através 

da colaboração com outras entidades que, com atribuições e competências diferentes das 

suas, complementam de forma adequada as suas acções e actividades e rentabilizam de uma 

melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 

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 Associação de Patinagem de Leiria, com sede no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, 

Edifício Nascente, Arrabalde D´Aquém, 2401-977, Leiria, N.I.P.C. 502 370 220, adiante 

abreviadamente designada por APL, representada pelo Presidente da Direcção, José João 

Paiva Oliveira Clemente, como segunda outorgante; 
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ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual se passará a reger pelas cláusulas 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objectivos) 

1. Proporcionar o desenvolvimento do Hóquei em Patins, Patinagem e Patinagem de 

Velocidade do Concelho de Leiria; 

2. Promover a cultura física e a prática desportiva regular; 

3. Proporcionar às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos desportivos; 

4.  Proporcionar a formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, árbitros, etc.. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos destinados à 

boa colaboração entre o Município de Leiria e à APL com vista ao cumprimento dos seus 

objectivos. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Competências da APL) 

1.  Participar no Torneio Inter-Regiões “Páscoa 2006” de Hóquei em Patins, nos dias 06, 07, 

08 e 09 de Abril de 2006, em Aljustrel; 

2. Organizar o Campeonato Nacional de Corridas em Patins, nos dias 06 e 07 de Maio de 

2006, em Leiria; 

3. Colaborar com a Câmara Municipal de Leiria na operacionalização de algumas 

actividades, nomeadamente nas modalidades de Hóquei em Patins, Patinagem e Patinagem 

de Velocidade; 

4. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás mencionadas, o 

brasão da Câmara Municipal de Leiria e a descrição “Com o apoio da Câmara Municipal de 

Leiria”. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Competências do Município de Leiria) 
1. Garantir a disponibilização gratuita das instalações municipais, para a realização das 

acções enunciadas na Cláusula Terceira do presente protocolo, desde que solicitadas com a 

antecedência prevista no regulamento dessas instalações; 

2. Assegurar o transporte, para a deslocação da comitiva participante no Torneio Inter-Regiões 

“Páscoa 2006” de Hóquei em Patins, nos dias 06, 07, 08 e 09 de Abril de 2006, em Aljustrel; 

3. Apoiar financeiramente a APL na organização da Acção consignada na alínea 2. da 

Cláusula Terceira do presente protocolo, com a verba de €1.000, 00 (mil euros), a ser 

disponibilizada de acordo com a Cláusula Quinta deste protocolo; 

4. Suportar a despesa com o aluguer mensal da sede da APL no valor de €401, 96. 

CLÁUSULA QUINTA 

(Calendarização do apoio financeiro) 
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O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 

1. €1.000, 00 após a realização do Campeonato Nacional de Corridas em Patins, previsto no 

ponto 2. da Cláusula Terceira do presente protocolo; 

2. Desbloqueamento da verba protocolada no ponto 4. da Cláusula Quarta mediante a 

apresentação mensal dos comprovativos de despesa do aluguer da sede. 

CLÁUSULA SEXTA 

(Vigência e caducidade) 

O presente protocolo vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2006, podendo ser 

renovado. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo Município de Leiria e 

a Direcção da Associação de Patinagem de Leiria. 

CLÁUSULA OITAVA 

(Imposto de Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto de Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto de Selo. 

Leiria, 18 de Maio de 2006 

Câmara Municipal de Leiria                               Associação de Patinagem de Leiria 

A Presidente                                                      O Presidente da Direcção 

_________________________                        ______________________________ 

Isabel Damasceno Campos                              José João Paiva Oliveira Clemente”     

  Analisado o assunto e, 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 com a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por 
unanimidade autorizar a celebração do protocolo com a Associação de Patinagem de Leiria e 

a sua outorga pela Senhora Presidente. 

 
9.2.7. Protocolo com a Associação de Ginástica do Distrito de Leiria 
DLB N.º 0662/06 | Pela Senhora Vereadora do Pelouro do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, 

é presente a minuta de Protocolo em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO 
Considerando: 
Que a Ginástica é uma das modalidades com um enorme potencial de crescimento no 

Concelho de Leiria e contribui para a promoção da cultura física e do desporto; 

Que a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da qualidade dos 

eventos que promove; 
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Que a importância da prática desportiva nas camadas jovens, é amplamente reconhecida 

como fundamental para o desenvolvimento físico e psicológico das crianças. 
Impõe-se: 

Às Instituições que de alguma forma têm atribuições nesta área, a necessidade de 

promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 

A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie os jovens, 

facultando-lhe os meios indispensáveis a uma natural formação básica em desporto, como 

factor integrante e fundamental a uma educação global. 

Porque: 
A Associação de Ginástica do Distrito de Leiria, é a representante de todos os clubes ou 

colectividades que no Distrito de Leiria praticam a modalidade, designadamente competições 

oficiais de Ginástica; 

A Associação de Ginástica do Distrito de Leiria tem desempenhado um papel preponderante 

no fomento e no desenvolvimento da modalidade, especialmente nas camadas jovens; 

A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão cometidas, tem 

procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às aspirações, necessidades 

e motivações da população do seu Concelho, quer através de iniciativas próprias, quer através 

da colaboração com outras entidades que, com atribuições e competências diferentes das 

suas, complementam de forma adequada as suas acções e actividades e rentabilizam de uma 

melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 

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 Associação de Ginástica do Distrito de Leiria, com sede no Complexo Municipal de Piscinas 

de Leiria, Edifício Nascente, Arrabalde D´Aquém, 2401-977, Leiria, N.I.P.C. 503 576 310, 

adiante abreviadamente designada por AGDL, representada pelo Presidente da Direcção, 

Pedro José Pereira de Carvalho Lopes, como segunda outorgante; 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual se passará a reger pelas cláusulas 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objectivos) 

1. Proporcionar o desenvolvimento da Ginástica no Concelho de Leiria; 

2. Promover a cultura física e a prática desportiva regular; 

3. Proporcionar às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos desportivos; 

4.  Proporcionar a formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, árbitros, etc.. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 

(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos destinados à 

boa colaboração entre o Município de Leiria e à AGDL com vista ao cumprimento dos seus 

objectivos. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Competências da AGDL) 

1. Participar no “Feira Cup”, com a Selecção Distrital de Trampolins, nos dias 29 e 30 de 

Julho de 2006; 

2. Participar no “David Ward Cup”, com a Selecção Distrital, em Inglaterra; 

3.  Colaborar com a Câmara Municipal de Leiria na operacionalização de algumas 

actividades, nomeadamente na modalidade de Ginástica; 

4. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás mencionadas, o 

brasão da Câmara Municipal de Leiria e a descrição “Com o apoio da Câmara Municipal de 

Leiria”. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Competências do Município de Leiria) 
1. Garantir a disponibilização gratuita das instalações desportivas municipais necessárias 

para a operacionalização das provas do calendário distrital da AGDL, desde que solicitadas 

com a antecedência prevista no regulamento dessas instalações, bem como o apoio logístico 

necessário para o desenvolvimento das mesmas; 

2. Apoiar financeiramente a AGDL em todas as suas competências consignadas nas 

alíneas 1. e 2. da Cláusula Terceira do presente protocolo, com a verba de €2.700, 00 (dois mil 

e setecentos euros), a ser disponibilizada de acordo com a Cláusula Quinta deste protocolo; 

3. Suportar a despesa com o aluguer mensal da sede da AGDL no valor de €334, 25. 

CLÁUSULA QUINTA 

(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 

1. €1.500, 00 após a participação no “Feira Cup”, previsto no ponto 1. da Cláusula Terceira 

do presente protocolo; 

2. €1.200, 00 após a participação no “David Ward Cup”, previsto no ponto 2. da Cláusula 

Terceira do presente protocolo; 

3. Desbloqueamento da verba protocolada no ponto 3. da Cláusula Quarta mediante a 

apresentação mensal dos comprovativos de despesa do aluguer da sede. 

CLÁUSULA SEXTA 

(Vigência e caducidade) 

O presente protocolo vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2006, podendo ser 

renovado. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

(Casos Omissos) 
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Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo Município de Leiria e 

a Direcção da Associação de Ginástica do Distrito de Leiria. 

CLÁUSULA OITAVA 

(Imposto de Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto de Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto de Selo. 

Leiria, 18 de Maio de 2006 

Câmara Municipal de Leiria                   Associação de Ginástica do Distrito de Leiria 

A Presidente                                          O Presidente da Direcção 

__________________________           ___________________________________ 

Isabel Damasceno Campos                   Pedro José Pereira de Carvalho Lopes”  

  Analisado o assunto e, 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, com a nova 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por 
unanimidade autorizar a celebração do protocolo com a Associação de Ginástica do Distrito 

de Leiria e a sua outorga pela Senhora Presidente. 

 
9.2.8. Protocolo com a Associação de Natação do Distrito de Leiria 
DLB N.º 0663/06 | Pela Senhora Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, é presente a 

minuta de Protocolo em epígrafe, que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO 
Considerando: 
Que a Natação é uma das modalidades com um enorme potencial de crescimento no 

Concelho de Leiria e contribui para a promoção da cultura física e do desporto; 

Que a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o desenvolvimento da 

modalidade; 

Que a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da qualidade dos 

eventos que promove. 

Impõe-se: 

Às Instituições que de alguma forma têm atribuições nesta área, a necessidade de 

promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 

A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie os jovens, 

facultando-lhe os meios indispensáveis a uma natural formação básica em desporto, como 

factor integrante e fundamental a uma educação global. 

Porque: 
A Associação de Natação do Distrito de Leiria, entidade com largo prestígio e tradição no na 

natação portuguesa, é a representante de todos os clubes ou colectividades que no Distrito de 

Leiria praticam a modalidade, designadamente competições oficiais de natação; 
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A Associação de Natação do Distrito de Leiria tem desempenhado um papel preponderante no 

fomento e no desenvolvimento da modalidade, especialmente nas camadas jovens; 

A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão cometidas, tem 

procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às aspirações, necessidades 

e motivações da população do seu Concelho, quer através de iniciativas próprias, quer através 

da colaboração com outras entidades que, com atribuições e competências diferentes das 

suas, complementam de forma adequada as suas acções e actividades e rentabilizam de uma 

melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 

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 Associação de Natação do Distrito de Leiria, com sede no Complexo Municipal de Piscinas 

de Leiria, Edifício Nascente, Arrabalde D´Aquém, 2401-977, Leiria, N.I.P.C. 502 829 648, 

adiante abreviadamente designada por ANDL, representada pelo Presidente da Direcção, José 

Carlos Vala Pires, como segunda outorgante; 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual se passará a reger pelas cláusulas 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objectivos) 

1. Proporcionar o desenvolvimento da Natação do Concelho de Leiria; 

2. Promover a cultura física e a prática desportiva regular; 

3. Proporcionar às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos desportivos; 

4.  Proporcionar a formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, árbitros, etc.. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos destinados à 

boa colaboração entre o Município de Leiria e à ANDL com vista ao cumprimento dos seus 

objectivos. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Competências da ANDL) 

1. Realizar no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, quatro competições de âmbito 

distrital, regional ou nacional; 

2. Realizar em Leiria um Curso de Técnicos de Natação; 

3. Realizar em Leiria, o Seminário Distrital sobre Natação e Piscinas; 
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4. Colaborar com a Câmara Municipal de Leiria na operacionalização de algumas 

actividades, nomeadamente na modalidade de Natação; 

5. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás mencionadas, o 

brasão da Câmara Municipal de Leiria e a descrição “Com o apoio da Câmara Municipal de 

Leiria”. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Competências do Município de Leiria) 
1. Garantir a disponibilização gratuita do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, bem 

como das instalações municipais necessárias para a realização das acções enunciadas na 

Cláusula Terceira do presente protocolo, desde que solicitadas com a antecedência prevista 

no regulamento dessas instalações; 

2. Apoiar financeiramente a ANDL em todas as suas competências consignadas nas alíneas 

2. e 3. da Cláusula Terceira do presente protocolo, com a verba de €2.500, 00 (dois mil e 

quinhentos euros), a ser disponibilizada de acordo com a Cláusula Quinta deste protocolo; 

3. Suportar a despesa com o aluguer mensal da sede da ATL no valor de €401, 96. 

CLÁUSULA QUINTA 

(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 

1. €500, 00 após a realização do Curso de Técnicos de Natação, previsto no ponto 2. da 

Cláusula Terceira do presente protocolo; 

2. €2.000, 00 após a realização do Seminário Distrital sobre Natação e Piscinas, previsto no 

ponto 3. da Cláusula Terceira do presente protocolo; 

3. Desbloqueamento da verba protocolada no ponto 3. da Cláusula Quarta mediante a 

apresentação mensal dos comprovativos de despesa do aluguer da sede. 

CLÁUSULA SEXTA 

(Vigência e caducidade) 

O presente protocolo vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2006, podendo ser 

renovado. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo Município de Leiria e 

a Direcção da Associação de Natação do Distrito de Leiria. 

CLÁUSULA OITAVA 

(Imposto de Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto de Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto de Selo. 

Leiria, 18 de Maio de 2006 

Câmara Municipal de Leiria                    Associação de Natação do Distrito de Leiria 

A Presidente                                           O Presidente da Direcção 
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_________________________              ___________________________________ 

Isabel Damasceno Campos                    José Carlos Vala Pires” 

Analisado o assunto e, 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, com a nova redacção 

que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por unanimidade 

autorizar a celebração do protocolo com a Associação de Natação do Distrito de Leiria e a sua 

outorga pela Senhora Presidente. 

 

9.3. Análise dos seguintes processos relacionados com a Juventude 
9.3.1. Freguesias Radicais. III Edição. 
DLB N.º 0664/06 | Pela Senhora Presidente Dr.ª Isabel Damasceno é presente o Acordo de 

Colaboração que abaixo se transcreve: 

«Acordo de Colaboração 
No âmbito do Projecto "Freguesias Radicais", a ter lugar na Freguesia de Pousos, Concelho de 

Leiria, durante o período de 9 a 11 de Junho de 2006, entre o Município de Leiria, 

representado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno 

Vieira de Campos Costa, contribuinte fiscal n.º 505 181 266, como primeira outorgante, a Junta 

de Freguesia de Pousos, representada pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Pousos, Fernando Rodrigues Antunes, contribuinte fiscal n.º 507 372 743, como segunda 

outorgante, a "FAJDL – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria", contribuinte 

fiscal n.º 505 000 164, cuja identificação se comprova através de Publicação no Diário da 

República n.º 172, III.ª Série, de 28.07.1997, como terceira outorgante, representada pelo seu 

Presidente, Senhor Luís Filipe Domingues Pinto, o "Grupo Recreativo Amigos da Juventude", 

contribuinte fiscal n.º 500 825 254, cuja identificação se comprova através de Publicação no 

Diário da República n.º 293, III.ª Série, de 21.12.1977, como quarto outorgante, representado 

pelo seu Presidente, Senhor Vitor Manuel de Oliveira Orfão, a "Associação Recreativa 

Andrinense", contribuinte fiscal n.º 501 133 275, cuja identificação se comprova através de 

fotocópia da certidão emitida pelo Governo Civil do Distrito de Leiria contendo a publicação 

dos estatutos, datada de 23.06.1964, como quinta outorgante, representada pela sua 

Presidente, Senhora Maria de Lourdes Costa de Oliveira Neto Veiga, a "Juventude 

Vidigalense", contribuinte fiscal n.º 503 116 220, cuja identificação se comprova através de 

Publicação no Diário da República n.º 12, III.ª Série, de 15.01.1993, como sexta outorgante, 

representada pelo seu Presidente, Senhor Agostinho Pereira Rodrigues Gameiro, a 

"Associação Recreativa Lugares Unidos", contribuinte fiscal n.º 500 979 570, cuja identificação 

se comprova através de Publicação no Diário da República n.º 56, III.ª Série, de 07.03.1980, 

como sétima outorgante, representada pelo seu Presidente, Senhor Fernando Gomes Vieira, o 

"Grupo Recreativo Amigos da Paz", contribuinte fiscal n.º 501 090 878, cuja identificação se 

comprova através de Publicação no Diário da República n.º 132, III.ª Série, de 04.06.1954, 

como oitavo outorgante, representado pelo seu Presidente, Senhor Manuel Rodrigues Faria, o 
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“Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português / Agrupamento de Escuteiros do 

C.N.E. N.º 877 de Pousos", contribuinte fiscal n.º 500 972 052, cuja identificação se comprova 

através de Publicação no Diário da República n.º 156, III.ª Série, de 09.07.1992, como nono 

outorgante, representado pelo seu Chefe de Agrupamento, Senhor José Afonso de Oliveira 

Moreira, a "União Recreativa, Cultural e Desportiva – Os Unidos", contribuinte fiscal n.º 501 

624 350, cuja identificação se comprova através de Publicação no Diário da República n.º 69, 

III.ª Série, de 24.03.1982, como décima outorgante, representada pelo seu Presidente, Senhor 

Rui José Faria Fernandes e a "Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Vidigalense", 

contribuinte fiscal n.º 501 202 730, cuja identificação se comprova através de Publicação no 

Diário da República n.º 89, III.ª Série, de 16.04.1977, como décima primeira outorgante, 

representada pelo seu Presidente, Senhor Afonso Carlos Ferrinho, é celebrado o presente 

acordo de colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

Este acordo de colaboração tem por objecto a definição e a regulação das obrigações e 

responsabilidades do Município de Leiria, da Junta de Freguesia de Pousos, da "FAJDL – 

Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria", do "Grupo Recreativo Amigos da 

Juventude", da "Associação Recreativa Andrinense", da "Juventude Vidigalense", da 

"Associação Recreativa Lugares Unidos", do "Grupo Recreativo Amigos da Paz", do “Corpo 

Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português / Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. 

N.º 877 de Pousos", da "União Recreativa, Cultural e Desportiva – Os Unidos" e da 

"Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Vidigalense", na concretização do Programa 

relativo ao projecto “Freguesias Radicais”, o qual, por documento anexo, passa a fazer parte 

integrante do presente acordo, a ter lugar na Freguesia de Pousos, Concelho de Leiria, de 9 a 

11 de Junho de 2006. 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do Município de Leiria) 

1. O Município de Leiria compromete-se a apoiar a concretização do Programa “Freguesias 

Radicais”, a ter lugar na Freguesia de Pousos, Concelho de Leiria, de 9 a 11 de Junho de 

2006, através da atribuição de um subsídio de €2.000,00 (dois mil euros), 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, à "FAJDL – 

Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria”. 

2. O Município de Leiria compromete-se, ainda, para os dias da realização do Programa 

“Freguesias Radicais”, a solicitar a presença e acompanhamento das respectivas actividades 

por parte de agentes da autoridade e bombeiros nos locais para os quais se revele necessário, 

em articulação com os demais outorgantes. 

3. O Município de Leiria compromete-se, igualmente, a garantir a cedência e transporte de 

grades metálicas e 4 expositores de dimensões 1,80 metros x 1,25 metros, a colocar nos 

locais de realização do Programa “Freguesias Radicais”, bem como providenciar a colocação 
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de palco e sonorização na Zona Desportiva da Freguesia de Pousos, para efeitos de natureza 

logística, promocional e animação lúdica, respectivamente. 

4. O Município de Leiria colaborará, também, na promoção do Programa “Freguesias 

Radicais”, em articulação com os demais outorgantes.  

Cláusula Terceira 
(Obrigações da Junta de Freguesia de Pousos) 

1. A Junta de Freguesia de Pousos compromete-se a apoiar a concretização do 

Programa “Freguesias Radicais”, a ter lugar na Freguesia de Pousos, Concelho de Leiria, de 9 

a 11 de Junho de 2006, através da sensibilização e mobilização de Associações Locais, 

promovendo, por esta via, as actividades “Prova de Obstáculos com 1.º Ciclo“, “Futebol”, 

“Patinagem”, “Badmington”, “Master Class - Ginástica” , “Olimpíadas de Atletismo”, “Atletismo 

Várias Modalidades”, “Ténis de Mesa”, “Torneio Futsal Infantil”, “Jogo Futsal Feminino”, “Slide”, 

“Jogos Tradicionais, Pião, Corda, Saco, Canoagem”, “Demonstração de Judo”, “Concentração 

de Jipes Todo o Terreno”, “Treino Geral de Skate”, “Campeonato de Skate de Iniciados e 

Amadores”, “Demonstração de Skates” e “ Actuação Grupos Musicais de Hip Hop”, de acordo 

com o Programa “Freguesias Radicais”. 

2. A Junta de Freguesia de Pousos compromete-se, igualmente, nos termos do presente 

acordo de colaboração, a apresentar ao Município de Leiria, os documentos comprovativos da 

realização de um seguro de acidentes pessoais, no valor de €50.000,00 (cinquenta mil euros) 

para morte/invalidez permanente e de €5.000,00 (cinco mil euros) para despesas de 

tratamento e de um seguro de responsabilidade civil, no valor de €50.000,00 (cinquenta mil 

euros), relativo às actividades que integram o Programa inerente ao “Freguesias Radicais” e 

promovidas pelas respectivas Associações Locais 

3. A Junta de Freguesia de Pousos compromete-se, ainda, a assumir a articulação e 

supervisão entre e de todas as entidades e actividades constantes do Programa “Freguesias 

Radicais”, bem como conceder apoio logístico e material eventualmente necessário à 

concretização das mesmas. 

Cláusula Quarta 
(Obrigações da “FAJDL – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria”) 

1. A FAJDL – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria compromete-se a 

assumir a impressão dos materiais necessários para efeitos de divulgação e promoção do 

Programa (flyers, muppies e cartazes); 

2. A FAJDL – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria assegurará, 

ainda, a produção e distribuição de elementos indumentários (t-shirts, fitas e cartões de 

identificação) necessários à uniformização visual de todo o corpo de monitorização afecto às 

actividades do Programa “Freguesias Radicais”;  

3. A "FAJDL – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria" compromete-se, 

também, a integrar o “Freguesias Radicais”, de acordo com a descrição feita no Programa, 

organizando, para o efeito, a actividade “Insufláveis“, garantindo a presença de quatro 

equipamentos em simultâneo. 
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Cláusula Quinta 
(Obrigações do “Grupo Recreativo Amigos da Juventude”) 

O "Grupo Recreativo Amigos da Juventude" compromete-se a integrar o “Freguesias 

Radicais”, de acordo com a descrição feita no Programa, realizando para o efeito as seguintes 

actividades: “Prova de Obstáculos com 1.º Ciclo“, “Patinagem”, “Badmington” e “Master Class - 

Ginástica”. 

Cláusula Sexta 
(Obrigações da “Associação Recreativa Andrinense”) 

A "Associação Recreativa Andrinense" compromete-se a integrar o “Freguesias Radicais”, de 

acordo com a descrição feita no Programa, realizando para o efeito as seguintes actividades: 

“Prova de Obstáculos com 1.º Ciclo” e “Futebol”. 

Cláusula Sétima 
(Obrigações da “Juventude Vidigalense”) 

A "Juventude Vidigalense" compromete-se a integrar o “Freguesias Radicais”, de acordo com a 

descrição feita no Programa, realizando para o efeito as seguintes actividades: “Olimpíadas de 

Atletismo” e “Atletismo Várias Modalidades”. 

Cláusula Oitava 
(Obrigações da "Associação Recreativa Lugares Unidos") 

A "Associação Recreativa Lugares Unidos" compromete-se a integrar o “Freguesias Radicais”, 

de acordo com a descrição feita no Programa, realizando para o efeito as seguintes 

actividades: “Ténis de Mesa”, “Torneio Futsal Infantil” e “Jogo Futsal Feminino”. 

Cláusula Nona 
(Obrigações do "Grupo Recreativo Amigos da Paz") 

O "Grupo Recreativo Amigos da Paz" compromete-se a integrar o “Freguesias Radicais”, de 

acordo com a descrição feita no Programa, realizando para o efeito a actividade “Torneio 

Futsal Infantil”. 

Cláusula Décima 
(Obrigações do “Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português / 

Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. N.º 877 de Pousos”) 
O “Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português / Agrupamento de Escuteiros 

do C.N.E. N.º 877 de Pousos” compromete-se a integrar o “Freguesias Radicais”, de acordo 

com a descrição feita no Programa, realizando para o efeito as seguintes actividades: “Slide” e 

“Jogos Tradicionais, Pião, Corda, Saco, Canoagem”. 

Cláusula Décima Primeira 
(Obrigações da "União Recreativa, Cultural e Desportiva – Os Unidos") 

A "União Recreativa, Cultural e Desportiva – Os Unidos" compromete-se a integrar o 

“Freguesias Radicais”, de acordo com a descrição feita no Programa, realizando para o efeito 

as seguintes actividades: “Demonstração de Judo”, “Concentração de Jipes Todo o Terreno” e 

“Jogo Futsal Feminino”. 



                                                                                                                                                                0599 ( 72|162) 

 
CMLeiria/ Acta n.º 11, de 2006.05.18 
 
 

Cláusula Décima Segunda 
(Obrigações da "Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Vidigalense") 

A "Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Vidigalense" compromete-se a integrar o 

“Freguesias Radicais”, de acordo com a descrição feita no Programa, realizando para o efeito 

as seguintes actividades: “Treino Geral de Skate”, “Campeonato de Skate de Iniciados e 

Amadores”, “Demonstração de Skates” e “Actuação Grupos Musicais de Hip Hop”. 

Cláusula Décima Terceira 
(Obrigações Comuns) 

1. A "FAJDL – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria", o "Grupo Recreativo 

Amigos da Juventude", a "Associação Recreativa Andrinense", a "Juventude Vidigalense", a 

"Associação Recreativa Lugares Unidos", o "Grupo Recreativo Amigos da Paz", o “Corpo 

Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português / Agrupamento de Escuteiros do C.N.E. 

N.º 877 de Pousos", a "União Recreativa, Cultural e Desportiva – Os Unidos" e a "Associação 

Desportiva, Recreativa e Cultural Vidigalense", comprometem-se, no âmbito do “Freguesias 

Radicais”, a assegurar todos os meios necessários à prossecução das respectivas actividades, 

com total segurança. 

2. A "FAJDL – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria", o "Grupo 

Recreativo Amigos da Juventude", a "Associação Recreativa Andrinense", a "Juventude 

Vidigalense", a "Associação Recreativa Lugares Unidos", o "Grupo Recreativo Amigos da Paz", 

o “Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português / Agrupamento de Escuteiros do 

C.N.E. N.º 877 de Pousos", a "União Recreativa, Cultural e Desportiva – Os Unidos" e a 

"Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Vidigalense", comprometem-se, ainda, a 

assegurar a adequada e rigorosa monitorização das respectivas actividades integrantes do 

Programa do “Freguesias Radicais”, devendo os monitores ter, obrigatoriamente, idade igual 

ou superior a 18 anos. 

3. A "FAJDL – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria", o "Grupo 

Recreativo Amigos da Juventude", a "Associação Recreativa Andrinense", a "Juventude 

Vidigalense", a "Associação Recreativa Lugares Unidos", o "Grupo Recreativo Amigos da Paz", 

o “Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português / Agrupamento de Escuteiros do 

C.N.E. N.º 877 de Pousos", a "União Recreativa, Cultural e Desportiva – Os Unidos" e a 

"Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Vidigalense", nos termos do presente acordo de 

colaboração, ficam responsáveis por todo e qualquer acidente decorrente da participação do 

público em geral nas respectivas actividades que integram o Programa inerente ao 

“Freguesias Radicais”. 

4. A "FAJDL – Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria", o "Grupo 

Recreativo Amigos da Juventude", a "Associação Recreativa Andrinense", a "Juventude 

Vidigalense", a "Associação Recreativa Lugares Unidos", o "Grupo Recreativo Amigos da Paz", 

o “Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português / Agrupamento de Escuteiros do 

C.N.E. N.º 877 de Pousos", a "União Recreativa, Cultural e Desportiva – Os Unidos" e a 

"Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Vidigalense", comprometem-se a facultar 
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informações relativas ao desenvolvimento da organização do “Freguesias Radicais” ao 

Município de Leiria e Junta de Freguesia de Pousos, sempre que solicitado por estes. 

Cláusula Décima Quarta 
(Penalizações) 

O desrespeito por parte da terceira outorgante do acordo de colaboração ora celebrado, 

acarreta para esta o não recebimento do montante de €2.000,00 (dois mil euros) e não afasta 

as responsabilidades assumidas pela mesma. 

Cláusula Décima Quinta 
(Imposto do Selo) 

O presente Acordo de Colaboração está isento do Imposto do Selo por força no disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 

artigo 3.º do Código do Imposto do Selo. 

Cláusula Décima Sexta 
A minuta do presente acordo de colaboração foi aprovada pela Câmara Municipal de Leiria, 

em sua reunião de 18 de Maio de 2006. 

 

A Primeira Outorgante 

_______________________________ 

 

A Segunda Outorgante 

___________________________________ 

 

A Terceira Outorgante 

________________________________ 

 

O Quarto Outorgante 

___________________________________ 

 

A Quinta Outorgante 

_______________________________ 

 

A Sexta Outorgante 

___________________________________ 

 

A Sétima Outorgante 

_______________________________ 

 

O Oitavo Outorgante 

___________________________________ 

 

O Nono Outorgante 

_______________________________ 

 

A Décima Outorgante 

___________________________________ 

 

A Décima Primeira Outorgante 

______________________________________ 

ANEXO 
FREGUESIAS RADICAIS 

PROGRAMA - 3.ª EDIÇÃO 

ACTIVIDADES DIA(S) PERÍODO(S) LOCAL 

Prova de Obstáculos com 1.º 

Ciclo 

 

 

10.00h • Zona Desportiva de 
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Olimpíadas de Atletismo 10.00H Pousos 

Patinagem 18.00H • Instalações do Grupo 

Recreativo Amigos da 

Juventude  

Treino Geral de Skate 21.00h às 00.00h • Instalações da 

Associação 

Desportiva, Rec. e 

Cultural Vidigalense 

Ténis de Mesa 21.00h • Instalações da 

Associação Recreativa 

Lugares Unidos  

Insufláveis 

 

 

 

 

9 

 

de 

 

Junho 

 

10.00h às 12.30h e 

das 14.30h às 18.00H
• Zona Desportiva de 

Pousos 

Torneio de Futsal Infantil 10.00h 

Futebol 10.00h 

Slide, Jogos Tradicionais, Pião, 

Corda, Saco, Canoagem 

10.00h 

• Zona Desportiva de 

Pousos 

Treino Geral de Skate 11.00h às 15.00h 

Campeonato de Skate de 

Iniciados e Amadores 

15.00h 

• Instalações da 

Associação 

Desportiva, Rec. e 

Cultural Vidigalense 

Demonstração de Judo 17.00h 

Jogo Futsal Feminino 17.00h 

Insufláveis 10.00h às 12.30h e 

das 14.30h às 18.00H

Actuação Grupos Musicais de 

Hip Hop 

 

 

10 

 

de 

 

Junho 

21.00h 

• Zona Desportiva de 

Pousos 

 

Concentração Jipes Todo 

Terreno 

10.00h 

Slide, Jogos Tradicionais, Pião, 

Corda, Saco, Canoagem 

10.00h 

Atletismo Várias Modalidades 10.30h 

Badmington 14.00h 

Master Class - Ginástica 15.00h 

Demonstração de Skates 16.00h 

Insufláveis 10.00h às 12.30h e 

das 14.30h às 18.00H

Encerramento com lanche 

 

 

11 

 

de 

 

Junho 

 

 

18.00h 

• Zona Desportiva de 

Pousos 

Local: Freguesia de Pousos; 
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Inscrições: Gratuitas, na Junta de Freguesia de Pousos e/ou no local das actividades; 

Informações: Junta de Freguesia de Pousos.» 

 Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimidade concordar com o 

conteúdo do Acordo de Colaboração acima transcrito e autorizar a Sr.ª Presidente a proceder 

à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto dez 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  a o  S e n h o r  V e r e a d o r  E n g . º  F e r n a n d o  C a r v a l h o  

 
10.1. Dia Mundial do Ambiente. Alterações ao Trânsito 
DLB N.º 0665/06 | A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Leiria, 

no âmbito do Dia Mundial do Ambiente, prepara a Marcha do Ambiente, reunindo a 

participação de crianças e idosos do concelho. Dada a natureza do evento será necessário 

condicionar o trânsito nos locais de passagem da marcha. 

A Marcha do Ambiente inicia-se às 14h00 do dia 5 de Junho, após concentração junto 

do edifício da Câmara Municipal, e o seu percurso é o seguinte: Rua de Alcobaça, Avenida 

Combatentes da Grande Guerra, Largo Santana, Rua Dr. Correia Mateus, Praça da Fonte 

Luminosa, Largo 5 de Outubro de 1910, Avenida Heróis de Angola, Largo Comendador José 

Lúcio da Silva e Parque da Cidade.  

As alterações propostas foram fruto de uma reunião de coordenação com a Polícia de 

Segurança Pública, que ficará responsável pelo corte gradual do trânsito, assim como pelo seu 

restabelecimento. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimidade aprovar as necessárias 

alterações ao trânsito, devendo estas ser transmitidas à Rodoviária do Tejo, Bombeiros 

Municipais (Comando de Operações), INEM, empresas concessionárias dos serviços públicos 

e taxistas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.2. Desfile Etnográfico e Feira Tradicional, 2006. Alterações ao Trânsito. Ratificação do 
despacho da Senhora Presidente 
DLB N.º 0666/06 | Tal como tem sido habitual, decorreu no dia 14 de Maio o Desfile 

Etnográfico e Feira Tradicional. Atendendo ao número de Ranchos Folclóricos intervenientes e 

à importância cultural da manifestação, foi necessário proceder a alterações ao trânsito no 

centro da cidade. 

O local de concentração dos participantes no desfile foi o Largo 5 de Outubro de 1910 

(Parque de Estacionamento em frente ao edifício do Banco de Portugal), a partir das 14h00. 
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O desfile foi iniciado às 15h00 e terminou às 16h00, com o seguinte percurso: Largo 5 

de Outubro de 1910, Avenida Heróis de Angola, Praça do Emigrante, Avenida D. João III, 

Alameda Dr. José Lopes Vieira e Anfiteatro do Carpalho. 

De forma a possibilitar o desfile foi necessário proceder ao encerramento ao trânsito 

da Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, Avenida Heróis de Angola, Rua Américo Cortez 

Pinto, Rua de São Francisco, Beco de São Francisco, Rua Coronel Teles Sampaio Rio, 

Rotunda do Emigrante e Rua D. João III. 

As alterações foram fruto de uma reunião de coordenação com a Polícia de Segurança 

Pública, que ficou responsável pelo corte gradual do trânsito, assim como pelo seu 

restabelecimento. 

Tendo a Senhora Presidente da Câmara analisado o assunto, foi por ela concedido 

despacho de autorização das alterações ao trânsito, datado de 10 de Maio, a ser ratificado em 

Reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimidade estar de acordo com o n.º 3 

do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, e ratificar o despacho da Senhora Presidente da Câmara. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.3. Bênção dos Finalistas, 2006. Alterações ao Trânsito 
DLB N.º 0667/06 | Presente o e-mail com o registo ENTFE-2006/2878, proveniente da 

Comissão de Finalistas da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, relativo ao pedido de 

autorização para a realização de cortejo de finalistas de todas as escolas do Ensino Superior 

de Leiria. 

O desfile inicia-se às 15h00 do dia 20 de Maio, após concentração junto do edifício da 

Câmara Municipal, e o seu percurso é o seguinte: Rua de Alcobaça, Largo Cândido dos Reis, 

Rua Barão de Viamonte e Largo da Sé. Após a finalização do desfile, considerando a presença 

de inúmeras pessoas junto da Sé de Leiria, o Largo da Sé ficará encerrado ao trânsito até ao 

final do evento, assim como a Rua D. Sancho I e a Rua Cónego Sebastião Costa Brites. 

As alterações propostas foram fruto de uma reunião de coordenação com a Polícia de 

Segurança Pública, que ficará responsável pelo corte gradual do trânsito, assim como pelo seu 

restabelecimento. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimidade aprovar as necessárias 

alterações ao trânsito, devendo estas ser transmitidas à Rodoviária do Tejo, Bombeiros 

Municipais (Comando de Operações), INEM, empresas concessionárias dos serviços públicos 

e taxistas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.4. Estruturação do sistema de estacionamento da Cidade de Leiria: Tarifário dos 
Parques de Estacionamento do Mercado Sant’Ana - Centro Cultural e da Fonte Quente 
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DLB N.º 0668/06 | Pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, foram presentes as 

propostas que abaixo se transcrevem: 

“1.- Tarifário do Parque de Estacionamento do Mercado Sant’Ana - Centro Cultural 
O Parque de Estacionamento do Mercado Sant’Ana - Centro Cultural foi projectado e 

construído para privilegiar o apoio à programação do Teatro Miguel Franco e a outras 

actividades desenvolvidas no Centro Cultural. 

No estabelecimento das taxas a cobrar pela sua utilização, é tida como linha de orientação a 

necessidade de criar condições alternativas ao estacionamento dos residentes do Centro 

Histórico, face à oferta já existente no Parque de Estacionamento da Fonte Luminosa. 

Neste âmbito, serão previstas avenças mensais para residentes no Centro Histórico, sendo o 

limite deste definido de acordo com o previsto no Plano Director Municipal. A percentagem 

máxima de avenças prevista será de 25% da capacidade total do parque, correspondendo a 

15 lugares. Será aberto um período de candidatura aos lugares de residente, ao fim do qual os 

lugares serão atribuídos de acordo com o critério da maior idade dos requerentes. O lugar será 

anual, renovável por igual período. Após o preenchimento de todos os lugares previstos para 

avença, só haverá novas candidaturas por abandono de alguém. 

Considerando que o Parque de Estacionamento está situado na área central de Leiria, em 

zona de grande procura de estacionamento, as taxas horárias propostas visam proporcionar a 

rotação do estacionamento, permitindo uma oferta complementar ao Parque da Fonte 

Luminosa. 

Valores propostos para as taxas (valores com IVA): 

Período (min) Proposto 

15 0,25 € 

30 0,40 € 

45 0,60 € 

60 0,80 € 

Restantes fracções de 15 min. 0,20 € 

Avença mensal para residentes do 

Centro Histórico* 

35,00 € 

* Utilização do Parque de Estacionamento no período de funcionamento (7h00 às 2h00 do dia seguinte) 

2.- Tarifário do Parque de Estacionamento da Fonte Quente 
O Decreto-Lei n.º 81/2006, de 20 de Abril, que entrará em vigor em Julho do corrente ano, 

permitirá o fraccionamento do preço a pagar pelos utentes dos parques de estacionamento em 

períodos de quinze minutos, devendo o utente pagar a fracção ou fracções de tempo de 

estacionamento que utilizou, ainda que as não tenha utilizado até ao seu esgotamento. 

Tendo o tarifário do Parque de Estacionamento da Fonte Quente sido aprovado pela 

deliberação n.º 163/06, de 9 de Fevereiro, importa agora adequar o tarifário às novas 

possibilidades de fraccionamento dos períodos de cobrança. 

Valores propostos para as taxas (valores com IVA): 
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Período (min) Proposto 

15 0,20 € 

30 0,30 € 

45 0,45 € 

60 0,60 € 

Restantes fracções de 15 min. 0,15 € 

Valores propostos para as taxas relativas a contratos: 

Modalidade Valor proposto c/IVA Observações 

Mensal residentes (24 horas)* 35,00 € Até 25% da capacidade 

Mensal (24 horas) 50,00 € 

Mensal período diurno 45,00 € 

Até 25% da capacidade 

cumulativamente 

Mensal período nocturno 35,00 € Até 25% da capacidade 

(cumulativo até 75%) 
* Residentes na Rua Comissão de Iniciativa, Rua Anzebino da Cruz Saraiva e Bairro dos Anjos. 

Período diurno: entre as 8h00 e as 20h00 

Período nocturno: entre as 20h00 e as 8h00 “ 

Considerando que, de acordo o previsto no n.º 3 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 2-

B/2005, de 24 de Março, os Municípios podem cobrar taxas por estacionamento de veículos 

em parques ou outros locais a esses fins destinados, a Câmara Municipal delibera por 
unanimidade submeter à aprovação da Assembleia Municipal as taxas propostas para os 

Parques de Estacionamento do Mercado Sant’Ana - Centro Cultural e Fonte Quente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto onze 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  à  S e n h o r a  V e r e a d o r a  D r . ª  N e u s a  M a g a l h ã e s  

 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães informou a Câmara que se iriam iniciar os 

serviços de vigilância e segurança na Praia do Pedrógão através dos Protocolos que se 

seguem a partir do dia 15 de Junho até 15 de Setembro. 

 
11.1. Protocolos de Vigilância e Segurança Balnear da Praia do Pedrógão 
DLB N.º 0669/06 | Pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, Ambiente e 

Espaços Verdes, foram presentes os protocolos que abaixo se transcrevem: 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LEIRIA 

Entre o Município de Leiria representada pela sua Presidente, Dra. Isabel Damasceno Vieira 

de Campos Costa, como primeiro outorgante, e a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Leiria, representada pelo seu Comandante e Vice-Presidente Técnico, José 
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Carlos Fonseca de Almeida Lopes, como segundo outorgante, é celebrado o presente 

Protocolo de Colaboração, nos termos seguintes: 

Artigo 1.º 
Objecto do Protocolo 

O presente Protocolo tem por objecto a vigilância e assistência na Praia do Pedrógão, 

incluindo o funcionamento em contínuo do Posto de Socorro Médico, durante a época balnear 

de 2006, entre 15 de Junho e 15 de Setembro, sendo de 1 de Junho a 14 de Junho 

assegurados os fim de semana e feriados. 

Artigo 2.º 
Direitos e obrigações das partes 

1 – Compete ao Município de Leiria: 

a) conceder à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria, uma verba no 

valor de €26.800,00 (vinte seis mil e oitocentos euros), como contrapartida dos serviços de 

assistência que o segundo outorgante se compromete a prestar na Praia do Pedrógão, 

durante a época balnear de 2006, o pagamento será feito em duas prestações, 50% até 

20/06 e restante até 20/08. 

b) disponibilizar, durante a vigência deste protocolo, um espaço no edifício do 

aquartelamento dos bombeiros municipais existente no Pedrógão. 

c) espaço na praia (casa de madeira). 

2 – Compete à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria: 

a) assegurar, 7 dias por semana, a assistência na Praia do Pedrógão, durante a época 

balnear 24 horas por dia; 

b) disponibilizar os 3 elementos (bombeiros) necessários ao cumprimento do disposto na 

alínea anterior, das 0h00m às 24h00m, com especial incidência no período diurno das 

09h.00m às 20h.00m junto da praia, assegurando a cobertura do período diurno da época 

balnear; 

c) garantir, no período da época balnear, a assistência do Posto Socorro da Praia do 

Pedrógão, sito na Rua Adelaide Félix, no horário das 17h00m às 19h00m, todos os dias da 

semana, incluindo sábados, domingos e feriados, sempre com um enfermeiro ou T.A.S. 

em permanência e contemplará a cedência, por parte dessa Corporação, de todos os 

materiais e equipamentos de socorro necessários, como suporte mínimo de socorro e 

assistência, sendo os Serviços prestados pagos pelos utentes; 

d) garantir, em permanência, na praia do Pedrógão, durante 24 horas/dia e durante o mesmo 

período semanal – todos os dias incluindo sábados, domingos e feriados, 1 ambulância, 1 

pronto socorro ligeiro;  

e) aplicar as verbas recebidas aos fins para os quais foram concedidas; 

f) zelar pela manutenção, conservação e funcionamento do espaço a que se refere a alínea 

b) do número anterior. 

Artigo 3.º 
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Funcionamento 

A coordenação dos serviços decorrentes do presente Protocolo é da responsabilidade do 

Comandante dos B.V Leiria em articulação com a Senhora Vereadora do Desenvolvimento 

Económico.  

Artigo 4.º 
Resolução do Protocolo 

No caso de incumprimento pelo segundo outorgante, das obrigações por si assumidas no 

número dois do artigo 2.º, a Câmara Municipal de Leiria reserva-se o direito de resolver o 

presente protocolo sem a atribuição de qualquer indemnização, bem como no segundo 

outorgante reserva-se no direito de suspender a prestação dos serviços por incumprimento do 

primeiro outorgante.  

Artigo 5.º 
Imposto do Selo 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo. 

Artigo 6.º 
Período de vigência do Protocolo 

Este Protocolo vigorará durante a presente época balnear, entre 15 de Junho e 15 de 

Setembro de 2006.» 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O CLUBE DE PESCA DESPORTIVA DA PRAIA 
DO PEDRÓGÃO 

Entre o Município de Leiria, representada pela sua Presidente, Dra. Isabel Damasceno Vieira 

de Campos Costa, como primeiro outorgante, e o Clube de Pesca Desportiva da Praia do 

Pedrógão, pessoa colectiva com sede na Praia do Pedrógão, contribuinte n.º 504294580, 

representado pelo seu Presidente, João José Pereira Leal, portador do Bilhete de Identidade 

n.º 4193117, emitido em 95-10-31, pelo Arquivo de Identificação de Leiria, como segundo 

outorgante, é celebrado o presente Protocolo de Colaboração, nos termos seguintes: 

Artigo 1.º 
Objecto do Protocolo 

O presente protocolo tem por objecto a assistência, coordenação e segurança na Praia do 

Pedrógão, durante a época balnear de 2006, entre 15 de Junho e 15 de Setembro, sendo de 1 

de Junho a 14 de Junho assegurados os fim de semana e feriados. 

Artigo 2.º 
Direitos e obrigações das partes 

1 – Compete ao Município de Leiria: 

a) ceder, por empréstimo, ao 2.º outorgante, uma Moto 4 e duas bóias torpedo servindo os 

fins a que este protocolo se destina, pelo que, cessando esta utilização os mesmos 

reverterão a favor do município; 
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b) atribuir ao Clube de Pesca Desportiva da Praia do Pedrógão, um subsídio no montante de 

€22.000 (vinte e dois mil euros), destinado a despesas de funcionamento, incluindo a 

manutenção do equipamento referido na alínea a); 

c) disponibilizar, durante a vigência deste protocolo, um espaço no edifício do 

aquartelamento dos bombeiros municipais existente no Pedrógão, para guarda do material 

referido na alínea a); 

d) fiscalizar o cumprimento, pelo segundo outorgante, das obrigações assumidas com o 

presente protocolo. 

2 – Compete ao Clube de Pesca Desportiva da Praia do Pedrógão: 

a) assumir a responsabilidade pela assistência, coordenação e segurança balnear da Praia 

do Pedrógão, nas áreas não concessionadas. Esta prestação será realizada através de 5 

nadadores salvadores, sendo que 3 deles farão rondas constantes na orla marítima até à 

rotunda norte do Pedrógão e um no posto de vigia; 

b) aplicar as verbas recebidas aos fins para os quais foram concedidas; 

c) zelar pela manutenção, conservação e funcionamento do material e do espaço, a que se 

referem as alíneas a) e c) do número anterior; 

d) colocar ao serviço da Câmara, durante a presente época balnear e seguintes, a Moto 4 e o 

equipamento referido na alínea a) do n.º 1 deste artigo, do presente Protocolo, bem como 

a Mota de Água cuja aquisição foi subsidiada nos termos da alínea b) do n.º 1 do protocolo 

de colaboração realizado no passado ano de 2000. 

Artigo 3.º 
Funcionamento 

A coordenação e fiscalização dos serviços decorrentes do presente Protocolo cabe ao serviço 

municipal de Protecção Civil. 

Artigo 4.º 
Resolução 

No caso de incumprimento pelo segundo outorgante, Clube de Pesca Desportiva da Praia do 

Pedrógão, das obrigações por si assumidas, no n.º 2 do artigo 2.º, a Câmara Municipal de 

Leiria reserva-se o direito de resolver o presente protocolo sem a atribuição de qualquer 

indemnização. 

Artigo 5.º 
Imposto do Selo 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto do Selo. 

Artigo 6.º 
Período de vigência do Protocolo 

Este protocolo vigorará durante a presente época balnear, entre 15 de Junho e 15 de 

Setembro de 2006.» 



                                                                                                                                                                0609 ( 82|162) 

 
CMLeiria/ Acta n.º 11, de 2006.05.18 
 
 

Analisados os assuntos, a Câmara delibera por unanimidade em conformidade com 

a alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção 

que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, concordar com o conteúdo dos dois 

protocolos acima transcritos e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 
 
11.2. Protocolo entre o Município de Leiria e a Junta Regional de Escuteiros 
DLB N.º 0670/06 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico o 

protocolo que abaixo se transcreve: 

“Protocolo de Cooperação 
Entre: 

O Município de Leiria, pessoa colectiva de direito público n.º 505 181 266, com sede no Largo 

da República, freguesia e concelho de Leiria, aqui representada pela Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro outorgante 

e 

Corpo Nacional de Escutas – Região de Leiria, contribuinte fiscal n.º 500 972 052, com sede 

na Rua Professor António José Saraiva – Cruz d’Areia, freguesia e concelho de Leiria, cuja 

identificação se comprova através da publicação na III Série do Diário da República n.º 156, de 

9 de Julho de 1992, representada pela Dr.ª Margarida Maria Oliveira Faria Marques, na 

qualidade de Presidente da Direcção, como segunda outorgante, 

é celebrado o seguinte protocolo:   

Cláusula primeira 

(Objecto) 

O presente protocolo visa institucionalizar a cooperação entre o Primeiro e a Segunda 

Outorgantes, com vista à prossecução vantajosa do programa de vigilância florestal 

denominado “Leiria Alerta”, apresentado em anexo. 

Cláusula segunda 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

No âmbito do presente protocolo, constituem obrigações do primeiro outorgante: 

a) A coordenação dos trabalhos a prestar pela segunda outorgante; 

b) A definição da localização das áreas de intervenção da segunda outorgante 

c) A avaliação do desempenho prestado pela segunda outorgante; 

d) Proceder à transferência da verba prevista na cláusula quarta. 

Cláusula terceira 

(Obrigações da Segunda Outorgante) 

Compete à segunda outorgante:  

a) Executar as tarefas que lhe foram atribuídas no âmbito do Programa de vigilância 

florestal denominado “Leiria Alerta” .   

b) Elaborar um relatório final sobre os trabalhos executados; 

c) Realizar acções conjuntas com o Município de Leiria sempre que tal lhe seja 

solicitado. 
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Cláusula quarta 

(Apoio Financeiro) 

O Município de Leiria compromete-se a conceder à segunda outorgante um apoio financeiro 

no valor de €7.500, para a prossecução das actividades inerentes ao programa referido na 

cláusula primeira. 

Cláusula quinta 

(Incumprimento) 

O desrespeito pelo estipulado no presente Protocolo implica, para a segunda outorgante, 

devolução do apoio financeiro concedido. 

 

O presente protocolo esta isento do Imposto de Selo por força do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e n.º 1, ambos do artigo 3.º do 

Código do Imposto de Selo.” 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimidade aprovar o protocolo acima 

transcrito. 

 
11.3. Apoio ao evento "INOVA LEIRIA 2006" 
DLB N.º 0671/06 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico um 

pedido de apoio da ANJE- Associação Nacional de Jovens Empresários - Delegação de Leiria 

(Ent. 8462/06) para a realização do evento “Inova Leiria 2006”.  

Este evento destina-se a premiar os jovens empresários que se destacam em diferentes 

áreas do universo empresarial, assim como atribuir um prémio carreira a um empresário de 

reconhecido mérito.  

Assim, nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por 
unanimidade conceder um apoio à ANJE – Associação Nacional de Jovens no valor de 

€1.000,00 (mil euros). 

 
11.4. Atribuição de subsídios à acção social 
DLB N.º 0672/06 | Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a 

entidades legalmente existentes no concelho: 

 
Entidade 

 
Objecto 

 
Atribuição 

Rubrica 
(Proposta/06)

Paróquia dos Milagres (Ent. 

5194/06) 

Apoio para passeio anual de 

idosos a Viana de Castelo, para 

aluguer de autocarro. 

€600 

 

2006-A-346 

2698/06 

Centro Social Baptista de Leiria 

(Ent. 5963/06) 

Apoio para obras no Centro 

Social. 

€23.870 

(2 Tranches: 

Junho e 

Setembro) 

 

2006-I-60 

2701/06 
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Pró-Real – Associação para o 

Desenvolvimento da Freguesia de 

Monte Real (Entfe. 1088/06) 

Apoio para passeio de idosos ao 

Jardim Zoológico de Lisboa,  para 

aluguer de autocarro. 

€600 

 

2005-A-346 

2699/06 

Associação Nacional dos 

Deficientes Sinistrados no 

Trabalho (Ent. 9616/06) 

Apoio para desenvolvimento de 

actividades referente a 2006. €800 

 

 

Conferência S. Vicente Paula da 

Barreira (Ent. 10314/06) 

Apoio para desenvolvimento de 

actividades referente a 2006. 
€1.000 

2006-A-346 

2700/06 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pelas alíneas a) e b) do n.º 4 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 

de Janeiro, delibera por unanimidade atribuir os apoios financeiros supra referidos às 

entidades constantes no respectivo mapa. 

 

Ponto doze 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  a o  S e n h o r  V e r e a d o r  D r .  V i t o r  L o u r e n ç o  

 
Protocolo de Colaboração "Arte Nova", entre a Câmara Municipal de Leiria e a Câmara 
Municipal de Aveiro. Ratificação 
DLB N.º 0673/06 | Retirado 

 
Ponto treze 

 D i v i s ã o  J u r í d i c a  

 
Minuta de contrato de mandato 
DLB N.º 0674/06 | Considerando que a “LEIRISPORT – DESPORTO, LAZER E TURISMO, E.M.”, 

adiante designada apenas por “LEIRISPORT, E.M.”, é proprietária do prédio composto por 

____________ e “topo norte do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa”, inscrito na matriz 

predial ________ sob o artigo _________ e descrito na Primeira Conservatória do Registo 

Predial de Leiria sob o número ___________da freguesia de Leiria. 

Considerando que as obras do “topo norte do Estádio Municipal Dr. Magalhães 

Pessoa” se encontram inacabadas, carecendo de intervenção urgente com vista à 

consolidação arquitectónica da edificação no seu conjunto. 

Considerando que o Município de Leiria se encontra a preparar a abertura de um 

concurso público internacional de concepção/construção que abrange a área do “Estádio 

Municipal Dr. Magalhães Pessoa”. 

Considerando que a “LEIRISPORT, E.M.” e o Município de Leiria entendem ser de 

interesse público a consolidação harmoniosa do estádio com a área envolvente, a qual se 

poderá estender até ao actual Mercado Municipal. 
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Considerando que tal objectivo só poderá ser atingido se o “topo norte do Estádio 

Municipal” for integrado no objecto do concurso público internacional. 

Assim, entre “LEIRISPORT – DESPORTO, LAZER E TURISMO, E.M.”, com sede no edifício do 

________________________, na cidade de Leiria, matriculada na Primeira Conservatória do 

Registo Comercial de Leiria sob o número dois, com capital social de _____________ euros, 

NIPC 505183692, aqui representada por _______________, com poderes para o acto, 

conforme certidão de teor de registo comercial e pela deliberação tomada pelo 

________________________________ da dita sociedade em ______________, como 

primeira contraente, e o Município de Leiria, com sede na cidade de Leiria, Largo da 

República, NIPC 505181266, aqui representado pela Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como segundo contraente, é celebrado 

o presente contrato de mandato, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(OBJECTO) 

Constitui objecto do presente contrato de mandato o dever que impende sobre o Município de 

Leiria de incluir no objecto do concurso público internacional, a que se alude nos 

considerandos, o “topo norte do Estádio Municipal”, de acordo com as condições fixadas nas 

cláusulas seguintes, e a comercializar esse espaço nos termos e condições que entender mais 

convenientes ao interesse da primeira contraente e ao interesse público municipal. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(OBRIGAÇÕES DA PRIMEIRA CONTRAENTE) 

A primeira contraente obriga-se a praticar todos os actos e a desenvolver todos os 

mecanismos necessários à realização integral do objecto do presente contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

(OBRIGAÇÕES DO SEGUNDO CONTRAENTE) 

O segundo contraente obriga-se a: 

a) Integrar no objecto do concurso público internacional de concepção/construção a conclusão 

das obras do “topo norte do Estádio Municipal”, de acordo com o contemplado na proposta que 

vier a ser escolhida no âmbito desse concurso. 

b) Comercializar o espaço do “topo norte do Estádio Municipal”. 

c) Entregar à “LEIRISPORT, E.M.”, decorridos que sejam doze meses sobre a data das 

alienações que vier a efectuar, o produto das mesmas, ficando deste modo o Município de 

Leiria ressarcido do esforço financeiro e despesas assumidos com a abertura do concurso 

público internacional, na parte relativa ao “topo norte do Estádio Municipal”. 

d) Prestar todas as informações que a “LEIRISPORT, E.M.” lhe peça, relativas ao estado da 

gestão que se encontra a realizar. 

e) Comunicar à “LEIRISPORT, E.M.” o estado de execução do contrato. 

f) Prestar contas no final do mandato ou quando a “LEIRISPORT, E.M.” o pedir nos termos da 

alínea c) desta cláusula. 

CLÁUSULA QUARTA 
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(REVISÃO DO CONTRATO) 

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

CLÁUSULA QUINTA 

(VIGÊNCIA DO CONTRATO) 

1 - O contrato tem o seu início de vigência na data da sua assinatura e vigorará pelo período 

de três anos, renovável, mediante acordo das partes, por períodos sucessivos de um ano. 

2 - O contrato caducará se o “topo norte do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa” vier a 

ser adquirido pelo Município de Leiria. 

CLÁUSULA SEXTA 

(OMISSÕES E DÚVIDAS) 

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

do presente contrato, recorrer-se-á à lei geral. 

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

nos exactos termos das suas cláusulas. 

Leiria, _____ de __________ de 2006. 

Pela primeira contraente 

__________________________ 

Pelo segundo contraente 

__________________________” 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por unanimidade aprovar 

a minuta de contrato de mandato acima transcrita e conferir poderes à Senhora Presidente 

para proceder à sua assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto catorze 
 G a b i n e t e  d e  A p o i o  à  S e n h o r a  P r e s i d e n t e  

 
14.1. Aprovação do Plano de Actividades e Orçamento da Leirisport, EM para o ano de 
2006 
DLB N.º 0675/06 | Presentes o Plano de Actividades e o Orçamento da Leirisport, E.M. para o 

exercício económico de 2006, elaborados nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei n.º 

58/98, de 18 de Agosto, e aprovados pelo respectivo Conselho de Administração, 

acompanhados do parecer do Fiscal Único (enviados a coberto do ofício com a ref.ª 

CAL210/06, de 2006.05.03) para apreciação e aprovação da Câmara Municipal de Leiria, nos 

termos do disposto na alínea c) do artigo 13.º dos Estatutos daquela empresa municipal. 

A Senhora Presidente começou por dizer que esta versão dos instrumentos de 

gestão previsional da Leirisport, E.M. está perfeitamente coerente com o Plano de Actividades 

e o orçamento do Município de Leiria, tendo dado a palavra ao Presidente do Conselho de 

Administração da Leirisport, E.M., Senhor Dr. José Benzinho para fazer uma breve 
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apresentação dos citados instrumentos, previamente distribuídos aos membros do executivo 

camarário. 

O Senhor Dr. José Benzinho esclareceu que esta segunda versão dos instrumentos de 

gestão previsional reflectia basicamente o que constava nos documentos do Município 

referidos pela Senhora Presidente, de acordo com a informação recebida pela Leirisport 

alguns dias após a entrega da primeira versão dos referidos documentos. 

Nesses documentos, disse, estão definidas algumas orientações estratégicas da empresa: 

a) racionalização de custos; 

b) identificação e desenvolvimento de novas fontes de receitas (por exemplo, a cedência 

de espaços e criação de novos produtos); 

c) angariação de novos clientes e fidelização dos clientes existentes, numa base de 

qualidade de serviço; 

d) reforço e criação de novas parcerias, privilegiando as empresas da região;  

e) realização de investimentos ao nível das infra-estruturas (sendo o mais significativo o 

que está ocorrer no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão); 

f) formação dos colaboradores. 

Referiu ainda que os documentos também reflectem a redução do número de jogos da 1ª Liga, 

medida essa com algum impacto financeiro a ser analisado conjuntamente com a União de 

Leiria, SAD. 

Concluiu informando que o parecer do Fiscal Único não colocou reservas. 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins 
1. O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins começou a sua intervenção dizendo que foram 

agendados para discussão e aprovação da reunião de Câmara do passado dia 6 de Abril o 

Plano de Actividades e o Orçamento para 2006 da empresa municipal Leirisport, E.M., e dado 

que a distribuição daqueles documentos não tinha sido feita em tempo útil, os Vereadores do 

Partido Socialista solicitaram o adiamento da sua apreciação, uma vez que pretendiam fazer a 

análise dos mesmos com o maior rigor possível, atendendo a que se tratava de matéria de 

algum melindre. 

2. Referiu que começaram a surgir indícios de haver erros que alteravam radicalmente o 

resultado final, como infelizmente se veio a provar, aos quais a imprensa local e nacional foi 

dando eco e que, embora estivesse novamente agendado para discussão e aprovação o 

referido Plano de Actividades, na reunião de Câmara do passado dia 20 de Abril entendeu a 

responsável máxima da Autarquia mandar retirar para revisão os documentos. 

3. O Senhor Vereador, em representação dos demais Vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista, disse concordar com a angariação de patrocinador para o “Viver Activo”, com a 

necessidade de reforçar o Marketing da empresa, pois a ausência de publicidade tem sido 

gritante (não existem placard’s de publicidade nos pavilhões geridos pela Leirisport). 

4. Analisado o novo documento apresentado, em comparação com o apresentado inicialmente, 

O Senhor Vereador veiculou as seguintes dúvidas: 
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4.1 No primeiro documento era apresentado um lucro de €15.203.965,00 (cerca de 3.040 

milhões contos), para agora ser apresentado um prejuízo de €1.124.453,00 (cerca de 224 mil 

contos).  

Sabemos, disse, que esta discrepância resulta da pretensa venda/concessão do topo norte do 

Estádio, pois quer a Leirisport, quer a Câmara Municipal apresentavam ambas a receita de 

€33.500.000,00, não constando a saída desse valor das contas da Leirisport, o que constitui 

um autêntico “buraco”. Afirmou também que a solução agora constante de novo documento 

passa pela venda dessa parcela à Câmara por €10.706.181,17 (eventual valor contabilístico) 

que depois a tentará vender por €33.500.000, 00 (6,7 milhões de contos), conforme consta do 

Orçamento da Câmara Municipal para 2006. Ora, continua o famigerado topo norte a estar 

presente de forma casuística nos diversos orçamentos, ao sabor das conveniências, sem 

qualquer critério transparente. E esta odisseia está para continuar, declarou ainda. 

4.2. No primeiro orçamento para 2006 o Balanço previsional apresentava no Passivo, uma 

dívida à Câmara de €1.051.228,00 e o documento rectificado indica agora o valor de 

€11.851.228,00, resultante de suprimentos, o qual já constava do Orçamento da Câmara. 

4.3. Era indicado não haver dívidas a instituições de crédito e agora aparece o valor de 8 481 

323,00€. 

4.4. Estava indicado no primeiro documento uma dívida ao Estado de €6.303.948,00 e agora 

somente aparece o valor de €35.648,00. 

4.5. Não consta no Passivo da empresa os cerca de €1.000.000,00 (200 mil contos) que terão 

que ser pagos à SAD da União de Leiria, por via do famigerado contrato feito pela Leirisport. 

4.6. No orçamento da Leirisport é mencionado o valor total de indemnizações compensatórias 

de €1.700.029,00, quando a soma dos valores propostos, após análise documentos é de 

€1.790.029,00. Em sua opinião, esqueceram de somar os valores dos Contratos-Programa 

(presentes nesta mesma reunião de Câmara) para a gestão/exploração do Centro Nacional de 

Lançamentos e para a implementação e desenvolvimento das “Férias 100 Limites 06”.   

4.7. Ainda em relação aos Contratos-Programa detectou-se uma discrepância em relação ao 

“Viver Activo”, uma vez que a minuta do contrato apresenta o valor de €218.323, 00, quando 

no orçamento da Leirisport é indicado o valor de €258.323,00. 

5. O Senhor Vereador disse ainda que a necessidade de efectuar suprimentos em 2006, 

conforme é indicado no Orçamento da Câmara, no valor de 10,8 milhões de euros (2,160 

milhões de contos), só vem provar a ineficácia do modelo de gestão das estruturas desportivas 

do concelho, estando convicto que as Juntas de Freguesia fariam seguramente melhor. 

6. Alertou também para mais uma situação que deve merecer, em sua opinião, ampla reflexão 

e que passa pelo interesse municipal face a mais um escandaloso esbanjamento de recursos: 

se as estruturas desportivas ao cuidado da Leirisport fossem geridas directamente pelo 

Departamento de Desporto da Câmara de Leiria os défices seriam suportados pelo Orçamento 

camarário. Como assim não acontece, cada vez que se processam indemnizações 

compensatórias, e está previsto no orçamento camarário para 2006 o pagamento à Leirisport 

de €4.000.000,00 (800 mil contos), estas são passíveis de tributação em IVA, o que no caso e 
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com base naquele valor, atinge €840.000,00 (168 mil contos), que são desperdiçados pela 

Autarquia, que não os pode reembolsar. 

Por isso, perguntou o que não se faria com aquele dinheiro, quando se sabe das dificuldades 

em que se encontra a Autarquia e dos problemas das freguesias quanto a saneamento e 

escolas a necessitarem de obras? 

7. O Senhor Vereador perguntou que rigor existe nos documentos apresentados e exortou a 

que se promovesse corajosamente a extinção da Leirisport. 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira afirmou que a cessão de exploração será uma figura 

jurídica admissível e que, na sua opinião, uma estrutura aligeirada seria a correcta. Manifestou 

estar convicto que a Leirisport pode chegar a bom termo havendo uma estratégia adequada, o 

que não é o caso desta questão do IVA, em que só por teimosia não se muda nada. 

A Senhora Presidente manifestou a convicção de que existem no país câmaras municipais (e 

não era preciso ir muito longe), com um terço da dimensão da Câmara de Leiria, que criam 

empresas municipais sem qualquer justificação - para os jardins, para o turismo, para os 

parques de estacionamento, para os equipamentos educativos, etc. – quando, na verdade, ter 

empresas municipais para substituir os departamentos municipais é um perfeito absurdo. Uma 

empresa municipal, disse, porque desempenha um papel social não poderá ser lucrativa, ao 

contrário do que sucede com uma empresa privada, que para continuar a funcionar, faz as 

suas contas e coloca os preços.  

Dum ponto de vista estratégico e de filosofia de gestão, dado que há respostas mais rápidas, 

faz todo o sentido a existência da Leirisport. O problema reside no “pecado original” de termos 

sido nós a fazer. A palavra da ordem é “chatear” a Leirisport. 

O Senhor Dr. José Benzinho explicou que as diferenças entre a 1ª versão e a 2ª versão dos 

instrumentos de gestão previsional resultam apenas da aprovação pelo Município do seu 

Plano de Actividades e Orçamento, diferenças essas que se traduziram apenas na 

harmonização já referida, não tendo havido, no fundo, qualquer alteração aos Planos Anual e 

Plurianual iniciais, em termos de actividade operacional e de exploração. 

Esclareceu, no entanto, que as modificações introduzidas estão relacionadas com a 

transferência do “Topo Norte” para o Município de Leiria, pelo valor contabilístico e não pelo 

valor de mercado, repercutindo-se numa alteração de valores. Por outro lado, mais declarou, 

os instrumentos do Município contemplavam uma verba de 10,8 milhões de euros para 

suprimentos à Leirisport, que não tinham sido considerados e que deviam ser contabilizados 

no passivo da empresa. Sugeriu que se consultasse o mapa de fluxos, a fim de melhor se 

visualizarem estes movimentos financeiros, verificando, nomeadamente, os valores previstos 

para a amortização do financiamento hoje existente. 

Também afirmou que não está previsto em 2006 o recebimento pela Leirisport da quantia 

devida pela transferência do “Topo Norte”. 

Concluindo, enfatizou que se os documentos apresentados pela Leirisport, E.M. foram objecto 

de parecer do Fiscal Único, do qual não constam reservas, é porque este concordou com o 
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que analisou, motivo suficiente para que confiemos no rigor da elaboração dos aludidos 

documentos. 

Após apreciação e discussão dos citados instrumentos de gestão previsional para 

2006, a Câmara deliberou por maioria, com os votos contra dos Vereadores Eng.º Carlos 
Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira, Dona Célia Arneiro, eleitos pelo 
Partido Socialista, aprová-los, nos termos das disposições conjugadas da alínea c) do artigo 

16.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, da alínea c) do artigo 13.º dos Estatutos da Leirisport, 

E.M. e da alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro. 

 

14.2. Aprovação do Plano Plurianual da Leirisport, EM para 2006-2009 
DLB N.º 0676/06 | Presente o Plano Plurianual da Leirisport, E.M. para 2006-2009, do 

Município de Leiria, elaborado nos termos do disposto na alínea a) do artigo 30.º da Lei n.º 

58/98, de 18 de Agosto, e aprovado pelo respectivo Conselho de Administração, 

acompanhado do parecer do Fiscal Único (enviados a coberto do ofício com a ref.ª CAL210/06, 

de 2006.05.03) para apreciação e aprovação da Câmara Municipal de Leiria, nos termos do 

disposto na alínea c) do artigo 13.º dos Estatutos daquela empresa municipal. 

Após apreciação e discussão do Plano Plurianual da Leirisport, E.M. para 2006-2009, 

a Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos Vereadores Eng.º Carlos 
Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira, Dona Célia Arneiro, eleitos pelo 
Partido Socialista, aprová-lo, nos termos das disposições conjugadas da alínea c) do artigo 

16.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, da alínea c) do artigo 13.º dos Estatutos da Leirisport, 

E.M. e da alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro. 

 
14.3. Celebração dos seguintes contratos-programa entre o Município de Leiria e a 
Leirisport, EM: 
 
14.3.1. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal do Arrabal 
DLB N.º 0677/06 | 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. 
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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. 

Com efeito, o Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo à 

formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na integração 

social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um importante papel 

cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na educação, turismo e tempos 

livres. 

Neste quadro de valores, o Município de Leiria tem vindo a desempenhar um papel 

cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento da prática 

desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para a prática 

desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da população, seja 

através da actividade lúdica recreativa, seja da formação desportiva, seja em geral dos 

diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos equipamentos é a 

sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de “serviço público” e não tanto 

numa visão demasiado economicista, sem pôr em causa, todavia, o princípio geral da boa 

administração. 

Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos construídos 

correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua criação e ao investimento 

feito. 

É neste quadro que surge a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

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 
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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, José Benzinho, 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.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Pavilhão) 

As normas de utilização e funcionamento do pavilhão constam de Regulamento. 

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, 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, EM 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. 
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3 - O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport, nos termos dos números 

anteriores, é no máximo, de €84.217,00 (oitenta e quatro mil duzentos e dezassete euros) em 

2006, 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 do Município de Leiria) 

O Município de  Leiria obriga-se a: 

a) Atribuir à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na 

Cláusula Quarta do presente contrato-programa; 

b) 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 da 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) 
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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 2006 a 31 de Dezembro 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)» 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra 

dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e 

Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do 

artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, 

aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à 

sua assinatura. 

 
14.3.2. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal da 
Bajouca 
DLB N.º 0678/06 | 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 
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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  
DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA BAJOUCA 

CONSIDERANDO QUE: 

É inegável o peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas amplas e 

diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria de saúde e da qualidade de 

vida das populações, assume actualmente na sociedade portuguesa em geral e nos Leirienses 

em particular. 

Com efeito, o Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo 

à formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na integração 

social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um importante papel 

cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na educação, turismo e tempos 

livres. 

Neste quadro de valores, o Município de Leiria tem vindo a desempenhar um papel 

cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento da prática 

desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para a 

prática desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da população, 

seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação desportiva, seja em geral dos 

diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos equipamentos é a 

sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de “serviço público” e não tanto 

numa visão demasiado economicista, sem 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 Bajouca. 
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Assim, ENTRE:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, 

Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município, Câmara ou 

1.º Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 

505 183 692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada 

neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, José Benzinho, 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 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; 
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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, nos termos dos números 

anteriores, é no máximo, de €93.761,00 (noventa e três mil setecentos e sessenta e um euros) 

em 2006, 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 do Município) 

O Município 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 da boa fé) 
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Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima 
(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 2006 a 31 de Dezembro 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)» 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra 

dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e 

Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do 

artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, 

aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à 

sua assinatura. 

 
14.3.3. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Santa 
Eufémia 
DLB N.º 0679/06 | O Pavilhão Municipal Santa Eufémia é um dos equipamentos essenciais 

para a prática desportiva, seja a nível da Freguesia onde está localizado, seja a nível do 

próprio concelho. 
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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 Santa Eufémia 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 Santa 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. 

Com efeito, o Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo 

à formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na integração 

social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um importante papel 

cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na educação, turismo e tempos 

livres. 

Neste quadro de valores, o Município de Leiria tem vindo a desempenhar um papel 

cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento da prática 

desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para a 

prática desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da população, 

seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação desportiva, seja em geral dos 

diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos equipamentos é a 

sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de “serviço público” e não tanto 

numa visão demasiado economicista, sem 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 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 

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, José Benzinho, 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 constam 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 
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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: 

Utilização do Pavilhão pela Câmara para o desenvolvimento de actividades por si directamente 

organizadas; 

Realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 

a) Adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores do 

 Pavilhão; 

b) Cobertura do défice de exploração. 

3 - O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport, nos termos dos números 

anteriores, é no máximo, de €103.861,00 (cento e três mil oitocentos e sessenta e um euros) 

em 2006, 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 do Município) 

O Município 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 
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(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 Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro 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)» 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra 

dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e 

Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do 

artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, 

aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à 

sua assinatura. 
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14.3.4. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal da 
Caranguejeira 
DLB N.º 0680/06 | 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, 

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. 

Com efeito, o Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo 

à formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na integração 

social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um importante papel 

cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na educação, turismo e tempos 

livres. 

Neste quadro de valores, o Município de Leiria tem vindo a desempenhar um papel 

cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento da prática 

desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para a 

prática desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da população, 

seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação desportiva, seja em geral dos 

diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos equipamentos é a 

sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de “serviço público” e não tanto 

numa visão demasiado economicista, sem 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 Caranguejeira. 

Assim, ENTRE:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, 

Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município, Câmara ou 

1.º Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 

505 183 692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada 

neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, José Benzinho, 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. 

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. 
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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, nos termos dos números 

anteriores, é no máximo, de €94.580,00 (noventa e quatro mil quinhentos e oitenta euros) em 

2006, 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 do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a: 

a) Atribuir à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula 

Quarta do presente contrato-programa; 

b) 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; 
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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 da 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 2006 a 31 de Dezembro 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)» 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra 

dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e 

Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do 
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artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, 

aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à 

sua assinatura. 

 
14.3.5. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Pavilhão Municipal da 
Maceira 
DLB N.º 0681/06 | 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. 

Com efeito, o Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo 

à formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na integração 

social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um importante papel 

cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na educação, turismo e tempos 

livres. 

Neste quadro de valores, o Município de Leiria tem vindo a desempenhar um papel 

cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento da prática 

desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para a 

prática desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da população, 

seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação desportiva, seja em geral dos 

diferentes níveis do sector desportivo. 
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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 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, José Benzinho, 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. 

Cláusula Terceira 
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(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, EM 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, nos termos dos números 

anteriores, é no máximo, de €94.087,00 (noventa e quatro mil e oitenta e sete euros) em 2006, 

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 do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a: 

a) Atribuir à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula 

Quarta do presente contrato-programa; 

b) 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) 
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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 da 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 2006 a 31 de Dezembro 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 

___________________________________________ 
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(Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra 

dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e 

Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do 

artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, 

aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à 

sua assinatura. 

 
14.3.6. Contrato-programa para implementação e desenvolvimento do Programa “VIVER 
ACTIVO” 
DLB N.º 0682/06 | 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 

Municipais de Leiria, Maceira e Caranguejeira, principais locais onde decorrem as actividades, 

justifica-se que o Programa “ViverActivo” continue a ser desenvolvido por esta empresa, 

incumbindo-a de prosseguir os objectivos sectoriais que se pretendem alcançar com o referido 

Programa. 
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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 

CONSIDERANDO: 

a) 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. 

b) 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); 

c) 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; 

d) A Empresa Pública Municipal, LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, E.M., 

através de Protocolo com o Município de Leiria, assumiu a responsabilidade pela gestão das 

Piscinas Municipais de Leiria, Maceira e Caranguejeira; local onde têm lugar as actividades; 
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e) 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, 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, 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) 

1. Pelo desenvolvimento do Programa “VIVERACTIVO” e consequente prossecução dos 

objectivos sectoriais que o mesmo encerra, a Câmara atribuirá à Leirisport, a título de 
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indemnização compensatória, a verba de € 218.323,00 (duzentos e dezoito mil trezentos e 

vinte e três 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 mensais 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 da 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 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)» 
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Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por unanimidade nos termos das 

disposições conjugadas do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos 

Estatutos da empresa, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 

 

14.3.7. Contrato-programa sobre a gestão e exploração da Piscina Municipal da 
Caranguejeira 
DLB N.º 0683/06 | Na sequência de deliberação camarária n.º 2135/01, tomada em reunião de 

01.08.29, 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, 
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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, 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 do Complexo de 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, nos termos dos números 

anteriores, é no máximo, de €182.674,00 (cento e oitenta e dois mil seiscentos e setenta e 
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quatro euros) em 2006, 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 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 do Município de Leiria) 

O Município 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 da 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 de 2006 a 31 de Dezembro 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)» 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra 

dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e 

Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do 

artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, 

aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à 

sua assinatura. 

 
14.3.8. Contrato-programa sobre a gestão e exploração da Piscina Municipal da Maceira 
DLB N.º 0684/06 | Na sequência de deliberação camarária n.º 2136/01, tomada em reunião de 

01.08.29, 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 
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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; 

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, 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, 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 do Complexo de 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. 
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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, nos termos dos 

números anteriores, é no máximo, de €175.255,00 (cento e setenta e cinco mil duzentos e 

cinquenta e cinco euros) em 2006, 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 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 do Município de Leiria) 

O Município 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) 
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Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de documento 

escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
(Princípio da boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima 
(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 2006 a 31 de Dezembro 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)» 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra 

dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e 

Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do 

artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, 

aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à 

sua assinatura. 
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14.3.9. Contrato-programa sobre a gestão e exploração do Complexo Municipal de 
Piscinas de Leiria 
DLB N.º 0685/06 | Na sequência de deliberação camarária n.º 2134/01, tomada em reunião de 

01.08.29, 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 
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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, 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) 

Todas as receitas provenientes da gestão do Complexo de Piscinas são pertença da 

LEIRISPORT. 

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, nos termos dos números 

anteriores, é no máximo, de €502.260,00 (quinhentos e dois mil duzentos e sessenta euros) 

em 2006, 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 Complexo de Piscinas. 

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 Complexo de Piscinas, 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 do Município de Leiria) 

O Município 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: 

1. Manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos munícipes de Leiria, 

e a plena utilização do Complexo por aquele; 

2. 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 da 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 2006 a 31 de Dezembro de 2006. 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

___________________________________________ 
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(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)» 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra 

dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e 

Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do 

artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, 

aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à 

sua assinatura. 

 
14.3.10. Contrato-programa para implementação e desenvolvimento do Programa 
“Férias100 Limites 2006” 
DLB N.º 0686/06 | Presente a minuta do Contrato-Programa que abaixo se transcreve: 

“CONTRATO-PROGRAMA  
CONSIDERANDO: 

a) O sucesso que o Programa “Férias 100 Limites” teve em anos anteriores na animação e 

dinamização do Pedrógão e da sua Praia; 

b) A importância em continuar a dinamizar, social e comercialmente, o Pedrógão, conferindo-

lhe vida e irreverência; 

c) A necessidade em motivar a comunidade em geral e o tecido juvenil em particular a 

frequentar o Parque de Campismo e a Praia do Pedrógão, únicos no concelho de Leiria; 

d) A relevância em promover actividades de índole musical, recreativa e desportiva, extensiva 

a todas as camadas etárias e sociais, de natureza diurna, bem como nocturna, dando, 

assim, sequência ao verificado nos últimos anos; 

e) Que a 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; 

f) 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:  
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O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República em 

Leiria, representado neste acto pela 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. 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. 

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) 

1. O Município, como contrapartida do serviço recebido, obriga-se a compensar o 2.º 

Outorgante com o montante máximo de € 50.000, 00 (Cinquenta mil Euros) acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor, a ser paga nas condições expressas na cláusula seguinte. 

Cláusula Quarta 
(Condições de Pagamento) 
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1. A verba referida no número um da cláusula anterior será paga do seguinte modo: 

a) 55% no mês de Julho de 2006; 

b) 45% no mês de Agosto de 2006. 

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 15 de Julho a 3 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)» 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra 

dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e 

Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do 

artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, 

aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à 

sua assinatura. 

 
14.3.11. Contrato-programa sobre a Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Leiria 
DLB N.º 0687/06 | Considerando que: 

1. 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 
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Atletismos e tendo já obtido o reconhecimento da Associação Europeia de Atletismo (EAA) que 

a escolheu para acolher a Taça da Europa de Atletismo de 2005. 

2. A Associação Distrital de Atletismo de Leiria é uma das maiores a nível nacional 

tanto no que respeita ao número de atletas como de treinadores e provas realizadas. 

3. Os dois principais clubes da cidade de Leiria, a Juventude Vidigalense e a 

Associação C.D.R. do Bairro dos Anjos são entidades residentes no Estádio Municipal de 

Leiria e aí decorre a maior parte do seu trabalho de preparação e formação de atletas, com 

elevado mérito e reconhecimento local, nacional e internacional; 

4.  Que 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 A PISTA DE ATLETISMO DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA 

CONSIDERANDO QUE:  

1 A Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Leiria é um equipamento de excelência, 

sendo 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. 

2 A Associação Distrital de Atletismo de Leiria é uma das maiores a nível nacional tanto 

no que respeita ao número de atletas como de treinadores e provas realizadas. 

3 Os dois principais clubes da cidade de Leiria, a Juventude Vidigalense e a Associação 

C.D.R. do Bairro dos Anjos são entidades residentes no Estádio Municipal de Leiria e aí 

decorre a maior parte do seu trabalho de preparação e formação de atletas, com elevado 

mérito e reconhecimento local, nacional e internacional; 

4 Que 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 

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 
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designada por LEIRISPORT, representada pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. 

José Manuel Benzinho, como segunda 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, nos termos dos números 

anteriores, é no máximo, de €111.012,00 (cento e onze mil e doze euros) em 2006, acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor.  

4 - O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a apresentação 

de relatórios mensais de gestão e utilização da Pista de Atletismo. 

Cláusula Quarta 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a: 

a) Atribuir à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula 

Terceira do presente contrato-programa. 

Cláusula Quinta 

(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 Sexta 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de documento 

escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Sétima 
(Princípio da boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Oitava 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa serão 

resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Nona 
 (Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea 

a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e na alínea s) do n.º 3 do artigo 3.º, ambos 

do respectivo Código. 

Cláusula Décima 
 (Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro de 2006 31 de Dezembro 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)» 
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Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por unanimidade nos termos das 

disposições conjugadas do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos 

Estatutos da empresa, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 

 
14.3.12. Contrato-programa para os investimentos de beneficiação na Piscina Municipal 
da Maceira 
DLB N.º 0688/06 | Na sequência de deliberação da Câmara Municipal n.º 2136/01, de 29 de 

Agosto, o Município 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 realização dos 

investimentos definidos no plano e orçamento da empresa para 2006 na Piscina Municipal da 

Maceira. 

« CONTRATO-PROGRAMA PARA OS INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO NA PISCINA 
MUNICIPAL DA MACEIRA 

CONSIDERANDO QUE: 

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 2006.  
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Cláusula Segunda 
(Âmbito dos investimentos) 

As obras e investimentos referidos no número anterior constam do plano e orçamento 

aprovado para 2006 para a Piscina visam aumentar os níveis de segurança e conforto dos 

utentes e são os seguintes: 

1. Instalação do sistema de detecção de intrusão; 

2. Substituição das portas de madeira por portas de alumínio nos balneários; 

3. Climatização da entrada/hall. 

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 €8.040,00 (oito mil e quarenta euros), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. 
Cláusula Quarta 

(Obrigações da 2.ª Outorgante) 
A segunda outorgante compromete-se a: 

1 – Elaborar os programas de consulta relativos a cada um dos investimentos a realizar; 

2 - Realizar as consultas ao mercado, análise das propostas e respectiva adjudicação e 

pagamento;  

3 - Garantir o cumprimento das obrigações do fornecedor, legalmente previstas; 

Cláusula Quinta 
(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 Sexta 
(Revisão ou alteração) 

A revisão ou alteração do Contrato–Programa revestirá a forma de documento escrito, 

assinado por ambas as partes. 

Cláusula Sétima 
(Princípio da boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Oitava 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa serão 

resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Nona 
(Imposto do Selo) 
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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 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro de 2006». 

Leiria,  ____de Maio 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)» 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra 

dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e 

Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do 

artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, 

aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à 

sua assinatura. 

 
14.3.13. Contrato-programa para os investimentos de beneficiação na Piscina Municipal 
da Caranguejeira 
DLB N.º 0689/06 | Na sequência da Deliberação da Câmara n.º 2135/01, 29 de Agosto, o 

Município de Leiria 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 realização dos 

investimentos definidos no plano e orçamento da empresa para 2006 na Piscina Municipal da 

Caranguejeira. 
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« CONTRATO-PROGRAMA PARA OS INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO NA PISCINA 
MUNICIPAL DA CARANGUEJEIRA 

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 2006.  

Cláusula Segunda 
(Âmbito dos investimentos) 

As obras e investimentos referidos no número anterior constam do plano e orçamento 

aprovado para 2006 para a Piscina visam aumentar os níveis de segurança e conforto dos 

utentes e são os seguintes: 

1. Instalação do Sistema de detecção de intrusão; 

2. Substituição das Portas de Madeira por Portas de alumínio nos balneários; 

3.   Climatização Hall-entrada. 

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 €8.040,00 (oito mil e quarenta euros) acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. 
Cláusula Quarta 

(Obrigações da 2 ª Outorgante) 
A segunda outorgante compromete-se a: 



                                                                                                                                                                0662 ( 135|162) 

 
CMLeiria/ Acta n.º 11, de 2006.05.18 
 
 

1 – Elaborar os programas de consulta relativos a cada um dos investimentos a realizar; 

2 - Realizar as consultas ao mercado, análise das propostas e respectiva adjudicação e 

pagamento;  

3 - Garantir o cumprimento das obrigações do fornecedor, legalmente previstas; 

Cláusula Quinta 
(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 Sexta 
 (Revisão ou alteração) 

A revisão ou alteração do Contrato – Programa revestirá a forma de documento escrito, 

assinado por ambas as partes 

Cláusula Sétima 
 (Princípio da boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Oitava 
 (Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa serão 

resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Nona 
 (Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea 

a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e na alínea s) do n.º 3 do artigo 3.º, ambos 

do respectivo Código. 

Cláusula Décima 
 (Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro de 2006. 

Leiria, ____   de Maio 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 

___________________________________________ 
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(João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora 

___________________________________________ 

(Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra 

dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e 

Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do 

artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, 

aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à 

sua assinatura. 

 
14.3.14. Contrato-programa para os investimentos de beneficiação no Complexo 
Municipal de Piscinas de Leiria  
DLB N.º 0690/06 | Na sequência de Deliberação da Câmara Municipal n.º 2134/01, 29 de 

Agosto, o Município 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 realização dos 

investimentos definidos no plano e orçamento da empresa para 2006 no Complexo Municipal 

de Piscinas de Leiria 

« CONTRATO-PROGRAMA PARA OS INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO NO 
COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA 

Considerando que: 

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 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 
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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 2006.  

Cláusula Segunda 
(Âmbito dos investimentos) 

As obras e investimentos referido no número anterior, que constam do plano e orçamento 

aprovado para 2006 para o Complexo, visam aumentar os níveis de segurança e conforto dos 

utentes e são os seguintes: 

a)  Cadeira de apoio e instalação de alarme para deficientes; 

b)  Bancos para planos de água; 

c)  Equipamento para ginásio cárdio e musculação; 

d)  Equipamento para ludoteca; 

e)  Informatização da gestão e controlo de acessos; 

f)  Cortinas metálicas para alçado Sul; 

g)  Separadores de competição; 

h)  Divisória entre as Piscinas A e C; 

i)  Sistema de videovigilância; 

j)  Instalação de alarme para deficientes. 

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 €113.600,00 (cento e treze mil e seiscentos euros) 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
Cláusula Quarta 

(Obrigações da 2.ª Outorgante) 
A segunda outorgante compromete-se a: 

1 – Elaborar os programas de consulta relativos a cada um dos investimentos a realizar; 

2 - Realizar as consultas ao mercado, análise das propostas e respectiva adjudicação e 

pagamento;  

3 - Garantir o cumprimento das obrigações do fornecedor, legalmente previstas; 

Cláusula Quinta 
(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 Sexta 
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(Revisão ou alteração) 
A revisão ou alteração do Contrato–Programa revestirá a forma de documento escrito, 

assinado por ambas as partes. 

Cláusula Sétima 
(Princípio da boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Oitava 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa serão 

resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Nona 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea 

a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e na alínea s) do n.º 3 do artigo 3.º, ambos 

do respectivo Código. 

Cláusula Décima 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro de 2006. 

Leiria, _____ de Maio 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)» 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra dos 

Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e Dona 

Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do artigo 

31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, aprovar o 

contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua 

assinatura. 
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14.3.15. Contrato-programa para os investimentos de beneficiação no Pavilhão 
Municipal do Arrabal 
DLB N.º 0691/06 | A gestão e exploração do Pavilhão Municipal do Arrabal, tem vindo a ser 

feita pela Leirisport,EM desde 1 de Julho de 2003 através de contrato-programa  celebrado 

com o Município de Leira.  

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 2006 no Pavilhão Municipal do 

Arrabal. 

« CONTRATO-PROGRAMA PARA OS INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO NO 
PAVILHÃO MUNICIPAL DO ARRABAL 

Considerando que: 

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 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 2006.  

Cláusula Segunda 
(Âmbito dos investimentos) 

As obras e investimentos referidos no número anterior, que constam do plano e orçamento 

aprovado para 2006 para o Pavilhão, visam aumentar os níveis de segurança e conforto dos 

utentes e são os seguintes: 
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a) Instalação de um sistema de detecção de intrusão; 

b) Colocação de chuveiros anti-vandalismo nos balneários; 

c) Colocação de gradeamento de protecção na zona de acesso ao balneário nos 

pavilhões.  

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 €4.600,00 (Quatro Mil e Seiscentos Euros), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. 
Cláusula Quarta 

(Obrigações da 2.ª Outorgante) 
A segunda outorgante compromete-se a: 

1 – Elaborar os programas de consulta relativos a cada um dos investimentos a realizar; 

2 - Realizar as consultas ao mercado, análise das propostas e respectiva adjudicação e 

pagamento;  

3 - Garantir o cumprimento das obrigações do fornecedor, legalmente previstas; 

Cláusula Quinta 
(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 Sexta 
(Revisão ou alteração) 

A revisão ou alteração do Contrato–Programa revestirá a forma de documento escrito, 

assinado por ambas as partes. 

Cláusula Sétima 
(Princípio da boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Oitava 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa serão 

resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Nona 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea 

a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e na alínea s) do n.º 3 do artigo 3.º, ambos 

do respectivo Código. 
Cláusula Décima 

(Vigência) 
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O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro de 2006. 

Leiria, _____ de Maio 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)» 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra 

dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e 

Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do 

artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, 

aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à 

sua assinatura. 

 
14.3.16. Contrato-programa para os investimentos de beneficiação no Pavilhão 
Municipal da Bajouca 
DLB N.º 0692/06 | A gestão e exploração do Pavilhão Municipal do Bajouca, tem vindo a ser 

feita pela Leirisport,EM desde 1 de Julho de 2003 através de contrato-programa  celebrado 

com o Município de Leira.  

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 2006 no Pavilhão Municipal da 

Bajouca. 

« CONTRATO-PROGRAMA PARA OS INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO NO 
PAVILHÃO MUNICIPAL DA BAJOUCA 

Considerando que: 

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 de Leiria, com a constituição desta 

empresa, tem como objectivo a sua intervenção nas áreas do desporto, lazer e turismo. 
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Assim,  

ENTRE:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República em 

Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Isabel 

Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município, Câmara ou 1.º 

Outorgante; 

E 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 692, 

com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste acto 

pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva, e 

pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa 

Gonçalves dos Santos adiante designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

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 2006.  

Cláusula Segunda 
(Âmbito dos investimentos) 

As obras e investimentos referidos no número anterior, que constam do plano e orçamento 

aprovado para 2006 para o Pavilhão, visam aumentar os níveis de segurança e conforto dos 

utentes e são os seguintes: 

a) Instalação de um sistema de detecção de intrusão; 

b) Colocação de chuveiros anti-vandalismo nos balneários; 

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 €1.100,00 (mil e cem euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. 
Cláusula Quarta 

(Obrigações da 2.ª Outorgante) 
A segunda outorgante compromete-se a: 

1 – Elaborar os programas de consulta relativos a cada um dos investimentos a realizar; 

2 - Realizar as consultas ao mercado, análise das propostas e respectiva adjudicação e 

pagamento;  

3 - Garantir o cumprimento das obrigações do fornecedor, legalmente previstas; 

Cláusula Quinta 
(Regime de comparticipação financeira) 
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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 Sexta 
(Revisão ou alteração) 

A revisão ou alteração do Contrato–Programa revestirá a forma de documento escrito, 

assinado por ambas as partes. 

Cláusula Sétima 
(Princípio da boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Oitava 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa serão 

resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Nona 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea 

a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e na alínea s) do n.º 3 do artigo 3.º, ambos 

do respectivo Código. 

Cláusula Décima 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro de 2006. 

Leiria, _____ de Maio 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)» 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra 

dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e 
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Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do 

artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, 

aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à 

sua assinatura. 

 
14.3.17. Contrato-programa para os investimentos de beneficiação no Pavilhão 
Municipal da Caranguejeira 
DLB N.º 0693/06 | A gestão e exploração do Pavilhão Municipal da Caranguejeira, tem vindo a 

ser feita pela Leirisport,EM desde 1 de Setembro de 2003 através de contrato- programa  

celebrado com o Município de Leira.  

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 2006 no Pavilhão Municipal da 

Caranguejeira. 

« CONTRATO-PROGRAMA PARA OS INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO NO 
PAVILHÃO MUNICIPAL DA CARANGUEJEIRA 

Considerando que: 

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 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 2006.  
Cláusula Segunda 
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(Âmbito dos investimentos) 
As obras e investimentos referidos no número anterior constam do plano e orçamento 

aprovado para 2006 para o Pavilhão visam aumentar os níveis de segurança e conforto dos 

utentes e são os seguintes: 

a) Substituição do pavimento do recinto de jogos; 

b) Aquisição de novos bancos para os Balneários; 

c) Instalação de um novo sistema de AQS – Águas Quentes Sanitárias; 

d) Aquisição de tabelas de basquetebol; 

e) Substituição das portas dos corredores; 

f) Instalação de um sistema de detecção de intrusão; 

g) Colocação de chuveiros anti-vandalismo nos balneários de cada pavilhão 

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 €66.140,00 (sessenta e seis mil cento e quarenta euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
Cláusula Quarta 

(Obrigações da 2.ª Outorgante) 
A segunda outorgante compromete-se a: 

1 – Elaborar os programas de consulta relativos a cada um dos investimentos a realizar; 

2 - Realizar as consultas ao mercado, análise das propostas e respectiva adjudicação e 

pagamento;  

3 - Garantir o cumprimento das obrigações do fornecedor, legalmente previstas; 

Cláusula Quinta 
(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 Sexta 
(Revisão ou alteração) 

A revisão ou alteração do Contrato–Programa revestirá a forma de documento escrito, 

assinado por ambas as partes. 

Cláusula Sétima 
(Princípio da boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Oitava 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa serão 

resolvidas por acordo entre as partes. 
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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 2006 a 31 de Dezembro de 2006. 

Leiria, _____  de Maio 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)» 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra 

dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e 

Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do 

artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, 

aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à 

sua assinatura. 

 
14.3.18. Contrato-programa para os investimentos de beneficiação no Pavilhão 
Municipal da Maceira 
DLB N.º 0694/06 | A gestão e exploração do Pavilhão Municipal da Maceira tem vindo a ser 

feita pela Leirisport,EM desde 1 de Setembro de 2003 através de contrato-programa  

celebrado com o Município de Leira.  

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 2006 no Pavilhão Municipal da 

Maceira. 
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« CONTRATO-PROGRAMA PARA OS INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO NO 
PAVILHÃO MUNICIPAL DA MACEIRA 

Considerando que: 

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 2006.  
Cláusula Segunda 

(Âmbito dos investimentos) 
As obras e investimentos referidos no número anterior, que constam do plano e orçamento 

aprovado para 2006 para o Pavilhão, visam aumentar os níveis de segurança e conforto dos 

utentes e são os seguintes: 

a) Aquisição de novos bancos para os Balneários; 

b) Instalação de um novo sistema de AQS – Águas Quentes Sanitárias; 

c) Aquisição de tabelas de basquetebol; 

d) Instalação de um sistema de detecção de intrusão; 

e) Colocação de chuveiros anti-vandalismo nos balneários;  

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 €23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos 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: 

1 – Elaborar os programas de consulta relativos a cada um dos investimentos a realizar; 

2 - Realizar as consultas ao mercado, análise das propostas e respectiva adjudicação e 

pagamento;  

3 - Garantir o cumprimento das obrigações do fornecedor legalmente previstas; 

Cláusula Quinta 
(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 Sexta 
(Revisão ou alteração) 

A revisão ou alteração do Contrato–Programa revestirá a forma de documento escrito, 

assinado por ambas as partes. 

Cláusula Sétima 
(Princípio da boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Oitava 
(Dúvidas e Omissões 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa serão 

resolvidas por acordo entre as partes. 
Cláusula Nona 

(Imposto do Selo) 
O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea 

a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e na alínea s) do n.º 3 do artigo 3.º, ambos 

do respectivo Código. 

Cláusula Décima 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro de 2006. 

Leiria, ______  de Maio 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) 
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O Administrador 

___________________________________________ 

(João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora 

___________________________________________ 

(Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra 

dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e 

Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do 

artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, 

aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à 

sua assinatura. 

 
14.3.19. Contrato-programa para os investimentos de beneficiação no Pavilhão 
Municipal de Santa Eufémia 
DLB N.º 0695/06 | A gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Santa Eufémia, tem vindo 

a ser feita pela Leirisport, EM desde 1 de Julho de 2003 através de contrato-programa  

celebrado com o Município de Leira.  

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 2006 no Pavilhão Municipal de 

Santa Eufémia. 

« CONTRATO-PROGRAMA PARA OS INVESTIMENTOS DE BENEFICIAÇÃO NO 
PAVILHÃO MUNICIPAL DE SANTA EUFÉMIA 

Considerando que: 

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 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 
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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 2006.  

Cláusula Segunda 
(Âmbito dos investimentos) 

As obras e investimentos referidos no número anterior, que constam do plano e orçamento 

aprovados para 2006 para o Pavilhão, visam aumentar os níveis de segurança e conforto dos 

utentes e são os seguintes: 

a) Instalação de um sistema de detecção de intrusão; 

b) Colocação de chuveiros anti-vandalismo nos balneários; 

c) Colocação de gradeamento de protecção na zona de acesso ao balneário nos 

pavilhões.  

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 €4.600,00 (quatro mil e seiscentos euros), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. 
Cláusula Quarta 

(Obrigações da 2.ª Outorgante) 
A segunda outorgante compromete-se a: 

1 – Elaborar os programas de consulta relativos a cada um dos investimentos a realizar; 

2 - Realizar as consultas ao mercado, análise das propostas e respectiva adjudicação e 

pagamento;  

3 - Garantir o cumprimento das obrigações do fornecedor, legalmente previstas; 

Cláusula Quinta 
(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 Sexta 
(Revisão ou alteração) 

A revisão ou alteração do Contrato–Programa revestirá a forma de documento escrito, 

assinado por ambas as partes. 

Cláusula Sétima 
(Princípio da boa fé) 
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Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Oitava 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa serão 

resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Nona 
(Imposto 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 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro de 2006. 

Leiria, _____ de Maio 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)» 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra dos 

Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e Dona 

Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do artigo 

31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, aprovar o 

contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua 

assinatura. 

14.3.20. Contrato-programa para as obras de remodelação e os investimentos de 
beneficiação do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão 

DLB N.º 0696/06 | Na sequência da Deliberação da Câmara n.º 0290/02, de 19 de Fevereiro, o 

Município de Leiria cedeu, através de protocolo, à Empresa Municipal LEIRISPORT – 
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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 

2006 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 PEDRÓGÃO» 

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 relativas às obras de conservação e 

beneficiação e à aquisição de equipamentos de acordo com o definido no plano e orçamento 

da empresa para 2006.  
Cláusula Segunda 

(Âmbito dos investimentos) 
As obras e investimentos referidos no número anterior constam do plano e orçamento 

aprovado para 2006 para o Complexo e que visam aumentar os níveis de segurança e 

conforto dos utentes, são os seguintes: 

a)  Construção de um edifício para a nova secretaria do Parque; 

b)  Substituição da rede de distribuição de energia eléctrica; 

c)  Substituição da rede de distribuição de água; 
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d)  Substituição da rede de Esgotos residuais domésticos; 

e)  Substituição dos equipamentos de frio, de cozinha e balcões do restaurante; 

f)  Substituição da instalação eléctrica do mini-mercado; 

g)  Substituição dos equipamentos de frio e expositores do Talho e Peixaria; 

h)  Instalação de gerador de emergência e reforço da iluminação pública; 

i)  Abertura de caminhos de apoio a veículos de emergência e revisão dos portões de 

evacuação; 

j)  Aquisição do Sistema de Videovigilância; 

k)  Aquisição do Sistema de controlo de acessos; 

l)  Reparações diversas nos balneários. 

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 €605.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
Cláusula Quarta 

(Obrigações da 2.ª Outorgante) 
A segunda outorgante compromete-se a: 

1. Elaborar o estudo de modernização e remodelação e no Parque de Campismo da 

Praia do Pedrógão e contratar os projectistas necessários à elaboração dos projectos 

relativos às áreas a intervir. 

2. 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 1,2,3 

e 4 da Cláusula Segunda. 

3. Elaborar os programas de consulta relativos a cada um dos investimentos a realizar 

previstos nos restantes pontos da; 

4. Realizar as consultas ao mercado, análise das propostas e respectiva adjudicação e 

pagamento;  

5. Garantir o cumprimento das obrigações do fornecedor, legalmente previstas; 

Cláusula Quinta 
(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 Sexta 
(Revisão ou alteração) 

A revisão ou alteração do Contrato – Programa revestirá a forma de documento escrito, 

assinado por ambas as partes. 

Cláusula Sétima 
(Princípio de boa fé) 
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Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Oitava 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa serão 

resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Nona 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea 

a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e na alínea s) do n.º 3 do artigo 3.º, ambos 

do respectivo Código. 

Cláusula Décima 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro de 2006. 

Leiria, _____ de Maio 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)» 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra 

dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e 

Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do 

artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, 

aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à 

sua assinatura. 

 
14.3.21. Contrato-programa com a Leirisport sobre a gestão e exploração do Centro 
Nacional de Lançamentos de Leiria 
DLB N.º 0697/06 | O CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA, resultante das 

obras de remodelação e ampliação efectuadas no âmbito da organização da Taça da Europa 
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de Atletismo, 1ª Liga, é uma infra-estrutura 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 de 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: 

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. 

Com efeito, o desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo à 

formação da criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na integração 

social do jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um importante papel 

cultural e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na educação, turismo e tempos 

livres. 

Neste quadro de valores, o Município de Leiria tem vindo a desempenhar um papel 

cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento da prática 

desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para a prática 

desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da população, seja 

através da actividade lúdica recreativa, seja da formação desportiva, seja em geral dos 

diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos equipamentos é a 

sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de “serviço público” e não tanto 

numa visão demasiado economicista, sem pôr em causa, todavia, o princípio geral da boa 

administração. 
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Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos construídos 

correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua criação e ao investimento 

feito. 

É neste quadro que surge a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

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. 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 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  constarão de Regulamento respectivo.  

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 
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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: 

d) Utilização do CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA pelo Município 

para o desenvolvimento de actividades por si directamente organizadas; 

e) Realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pelo Município; 

f) Isenção ou adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores 

do CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA. 

g) Cobertura do défice de exploração. 

3 O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport, nos termos dos 

números anteriores, é no máximo, de €40.000,00 (Quarenta mil euros) em 2006, 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 manter ou aumentar o seu grau de utilização, rentabilidade e exploração, bem 

como os níveis de conforto dos seus utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira do Município nas obras referidas no número 

anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a celebrar entre as partes. 

Cláusula Sexta 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a: 

a) Pagar à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula Quarta 

do presente contrato-programa, mensalmente; 

b) 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 
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(Obrigações da LEIRISPORT, EM) 
A LEIRISPORT, EM obriga-se a: 

a) Assumir todas as posições contratuais do Município, em vigor no âmbito da gestão, 

exploração e utilização do CENTRO NACIONAL DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA; 

b) Salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral do espaço; 

c) Manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos munícipes de 

Leiria; 

d) Fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no território do 

Município de Leiria; 

e) Realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do CENTRO NACIONAL 

DE LANÇAMENTOS DE LEIRIA; 

Cláusula Oitava 
(Alterações) 

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de documento 

escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
(Princípio da boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima 
(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 15 de Maio de 2006 a 31 de Dezembro de 2006». 

Leiria, _____ de Maio 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) 
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O Administrador 

___________________________________________ 

(João Paulo Baixinho Empadinhas) 

A Administradora 

___________________________________________ 

(Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos)» 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por unanimidade nos termos das 

disposições conjugadas do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos 

Estatutos da empresa, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora 

Presidente a proceder à sua assinatura. 

 

 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, na redacção que lhe 

foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por unanimidade 

analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

Ponto um 
1.1. Processo de licenciamento de obras particulares n.º 171/05 

DLB N.º 0698/06 | De “COSTA GAMEIRO & FILHOS, LDA”, com sede na Rua do Carmo, n.º 

33, Casal da Cruz, 2420-115 Caranguejeira, freguesia de Caranguejeira. Questão da 

dominialidade da via de circulação denominada “Travessa do Pôr do Sol”, sita na freguesia de 

Marrazes, objecto de estudo através da informação n.º 29/2006, da Divisão Jurídica. 

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

prestada pela Divisão Jurídica, a fls. 80 e seguintes do processo administrativo, delibera por 
unanimidade ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 59.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, propor à Assembleia 

Municipal de Leiria a afectação da via de circulação denominada “Travessa do Pôr do Sol”, sita 

na freguesia de Marrazes, ao domínio público municipal. 
A presente deliberação é aprovada em minuta. 

 
1.2. Processo de Loteamento n.º 57/80 (2.ª Fase) 
DLB N.º 0699/06 | De JOSÉ GASPAR DE SOUSA, residente na Avenida Marquês de 

Pombal. Lote 22, 8.º Dt, freguesia de Leiria referente ao loteamento sito na Avenida 
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Marquês de Pombal, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta a informação prestada 

pelo Departamento de Obras Municipais, constante do respectivo processo (folha 462), 

delibera por unanimidade que o requerente proceda à liquidação a favor do Município de 

Leiria, no valor de €8.100,00 correspondente à execução dos trabalhos em falta. 

Mais delibera autorizar a recepção provisória das obras de urbanização e a 

redução da garantia bancária n.º 725/501271/53 para €11.805,68 emitida pelo Banco 

Português do Atlântico, que ficará cativa até à recepção definitiva. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto dois 
2.1. Apoio para a "IX Concentração Adega Boys" 
DLB N.º 0700/06 | Presente o ofício da Associação Cultural e Recreativa “Adega Boys”, ENT 

n.º 7730/06 de 24/03/06, a propor a colaboração para a realização da “IX Concentração Adega 

Boys”, na Bidoeira de Cima, entre os dias 26 e 28 de Maio de 2006.  

Considerando, que o evento vai reunir cerca de 1200 participantes de todo o país, propõe a 

Sr.ª Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, que a Câmara Municipal de Leiria 

garanta o seguinte apoio à Associação Cultural e Recreativa “Adega Boys”: 
- Apoio financeiro no valor total de €1.500, 00 (mil e quinhentos euros), para fazer face às 

despesas com a vedação do recinto e aluguer de módulos sanitários; 

- Assegurar a limpeza do recinto nos dias 27 e 28 de Maio; 

- 5 taças; 

- 600 sacos de plástico com o brasão do Município; 

- 600 folhetos alusivos à cidade de Leiria; 

- Bem como, e de acordo com as deliberações 1520/05 e n.º 1523/03 do despacho de 

delegação de competências da Sr.ª Presidente da Câmara, de 3 de Novembro de 2005, ao 

abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, e de acordo 

com a subdelegação de competências lhe conferidas pela Sr.ª Presidente em despacho de 4 

de Novembro de 2005, prevista no n.º 1 do artigo 29.º, do Decreto-Lei 310/02, de 18 de 

Dezembro, a Sr.ª Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães proferiu, no dia 3 de Maio, despacho de 

autorização para a realização do evento e emissão das licenças especiais de ruído. 

Analisado o assunto e, 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, ambos 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, com a nova 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por 
unanimidade colaborar com a Associação Cultural e Recreativa “Adega Boys”, nos seguintes 

termos: 

a) prestar apoio logístico e financeiro à organização, nos termos da proposta 

apresentada pela Sr.ª Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves. 
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b) propõe-se igualmente isentar das taxas para licença especial de ruído e de 

divertimento ao ar livre, de acordo com o despacho da Sr.ª Vereadora, Dr.ª 

Neusa Magalhães. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.2. "No dia da Cidade... Mexa-se!" - Apoio à Associação de Solidariedade Académico de 
Leiria 
DLB N.º 0701/06 | Presente o ofício da Associação de Solidariedade Académico e Leiria com 

entrada n.º 11284/06, de 04/05/06, a solicitar apoio para a organização de um conjunto de 

iniciativas, a realizar no âmbito da comemoração do Dia da Cidade, 22 de Maio de 2006, sob o 

tema “No Dia da Cidade... Mexa-se!”: 

- Actividades de Academia, das 10H30 às 12H00, junto ao Canoa Club; 

- Mega Aula de Hidroginástica, das 15H00 às 18H00, no Complexo Municipal de 

Piscinas de Leiria. 

Considerando, a importância de proporcionar a toda a população leiriense, a possibilidade de 

realizar actividade física diversa e gratuita, celebrando de forma salutar o Dia da Cidade, 

propõe a Sr.ª Vereadora do Desporto, Eng.ª Isabel Gonçalves, que a Câmara Municipal de 

Leiria garanta o seguinte apoio à Associação de Solidariedade Académico de Leiria: 

- cedência gratuita da Piscina de Lazer do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, 

das 14H00 às 19H00, bem como a prestação dos serviços a realizar pela Leirisport, 

EM inerentes à organização do evento; 

- atribuição de 250 t-shirts com o brasão do Município; 

- transporte e montagem do estrado metálico, junto ao Canoa Club. 

Analisado o assunto e, 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, ambos 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, com a nova 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro a Câmara delibera por 
unanimidade garantir o apoio ao nível cedência gratuita da Piscina de Lazer do Complexo 

Municipal de Piscinas de Leiria, das 14H00 às 19H00, bem como a prestação dos serviços a 

realizar pela Leirisport, EM inerentes à organização do evento, atribuição de 250 t-shirts e o 

transporte e montagem do estrado metálico. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto três 
Medalha comemorativa dos 25 anos de serviço no Município 
DLB N.º 0702/06 | No seguimento da deliberação de Câmara de 2006-04-06, e considerando 

que por lapso se encontram em falta dois funcionários que também já completaram 25 anos de 

serviço no Município, junto se transcreve a lista com os elementos dos mesmos: 



                                                                                                                                                                0689 ( 162|162) 

 
CMLeiria/ Acta n.º 11, de 2006.05.18 
 
 

TEMPO DE

SERVIÇO NOME CATEGORIA 
DATA DE ENTRADA 

AO SERVIÇO 
ANOS MESES 

Manuel da Costa Ferreira Lopes Bombeiro 2.ª Classe 02-12-1980 25 4 

David Júlio dos Santos Pereira Bombeiro 2.ª Classe 02-12-1980 25 4 

Analisado o assunto a Câmara, na sequência das suas deliberações anteriores e tendo 

em conta os serviços prestados ao Município ao longo de mais de 25 anos, delibera por 
unanimidade atribuir a cada um dos funcionários acima mencionados a medalha 

comemorativa desse evento e cunhada expressamente para o efeito. 
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 vinte minutos mandando que, de tudo para constar, se 

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

escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 

A Chefe de 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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	Cláusula Segunda 
	(Utilização do Pavilhão) 
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	Cláusula Primeira 
	Cláusula Segunda 
	(Utilização do Pavilhão) 
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	Cláusula Primeira 
	Cláusula Segunda 
	(Utilização do Pavilhão) 
	Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 


	Cláusula Primeira 
	Cláusula Segunda 
	(Utilização do Pavilhão) 
	Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 


	Cláusula Primeira 
	Cláusula Segunda 
	(Obrigações da LEIRISPORT) 
	Cláusula Terceira 
	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 Oitava 
	(Duração) 
	Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por unanimidade nos termos das disposições conjugadas do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 



	Cláusula Primeira 
	Cláusula Segunda 
	(Utilização do Complexo de Piscinas) 
	Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 


	Cláusula Primeira 
	Cláusula Segunda 
	(Utilização do Complexo de Piscinas) 
	Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 
	Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 



	DLB N.º 0686/06 | Presente a minuta do Contrato-Programa que abaixo se transcreve: 
	Cláusula Primeira 
	Cláusula Segunda 
	(Obrigações do 2.º Outorgante) 
	Cláusula Terceira 
	Cláusula Quarta 
	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 
	Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por maioria com os votos contra dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira e Dona Célia Arneiro eleitos pelo Partido Socialista, nos termos das disposições conjugadas do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 


	Cláusula Primeira 
	Cláusula Segunda 
	(Utilização do Estádio) 
	Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera por unanimidade nos termos das disposições conjugadas do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e do artigo 21º dos Estatutos da empresa, aprovar o contrato-programa acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura. 
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