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Acta n.º 43 
Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e quatro, no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho, sito no Largo da República desta cidade, reuniu a Câmara 
Municipal de Leiria, tendo estado presentes os Excelentíssimos Senhores: 

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES:  ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 
SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR. GONÇALO NUNO BÉRTOLO GORDALINA LOPES 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS   
SANTOS. 

** 

Os Senhores Vereadores Dr. Vítor Manuel Domingues L ourenço e Dr. 
Hélder Manuel Matias Roque estiveram ausentes da reunião por motivos devidamente 
justificados. 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sérgio Silva, Director do 
Departamento de Administração Geral. 

** 

Estiveram presentes por parte do Departamento de Obras Particulares, o Eng.º 
António Carlos Batista da Costa, para apresentação dos processos de obras particulares, 
por parte do Departamento de Urbanismo, o Arq.º José Manuel Raposo Pires, para 
apresentação dos processos de loteamentos e por parte do Departamento de Obras 
Municipais, o Eng.º Carlos Alberto Dias Marques, para apresentação dos processos de 
obras municipais. 

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Às catorze horas e quarenta e cinco minutos, a Senhora Presidente deu início à 
reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

PONTO NÚMERO UM 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

1426/02 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LEIRIA 

1076/03 LISACO - SOCIEDADE DE GESTÃO, LDª. 

 216/04 ROLANDO DE AMORIM BARREIRA 

 912/04 ANA PAULA DA CRUZ ALVES 

PONTO NÚMERO DOIS 

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE VISTORIA: 

VIST. 18/04 MARIA CARLOTA DE MAGALHÃES PEDROSA PACHECO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS: 

T – 96/2004 EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMPLEMENTARTES NA PONTE SOBRE 
O RIO LIS – LEIRIA - APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO 

T – 07/2002 ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS TELHEIROS A SALAS DE APOIO E 
CONSTRUÇÃO DE NOVOS RECREIOS COBERTOS E ARRANJOS 
EXTERIORES NA ESCOLA DO 1.º CEB DE MARINHEIROS – MARRAZES - 
INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

-  NOMEAÇÃO DO NOVO DIRECTOR DELEGADO DOS SERVIÇOS 
MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO CINCO 

- RESUMO DE TESOURARIA 

- PAGAMENTOS 

- CONTRATO-PROGRAMA PARA FINANCIAMENTO DE ACESSIBILIDADES AO 
ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA, DR. MAGALHÃES PESSOA - TRANSFERÊNCIA 
DE VERBAS PARA A LEIRISPORT, EM 

- PLANO E ORÇAMENTO DA LEIRISPORT, EM PARA 2005 – APRECIAÇÃO E 
APROVAÇÃO 

- FIXAÇÃO DE NOVOS PREÇOS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE 
LEIRIA E ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA 
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- ISENÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVOS AOS SUPRIMENTOS 
FEITOS À LEIRISPORT PARA AS OBRAS DO EURO 2004 - RESTITUIÇÃO DA 
IMPORTÂNCIA RELATIVA A JUROS PAGOS DO I EMPRÉSTIMO PARA A 
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA NO ÂMBITO DO EURO 2004 

PONTO NÚMERO SEIS 

- PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE 
EMPRESAS – PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO – LISETE PAULA DOS 
REIS PARENTE 

PONTO NÚMERO SETE  

-  MERCADO SANTANA – SOFAL II (ENTFE. 5222/04) 

-  ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO EM DISCOTECAS E 
SALAS DE DANÇA NA PASSAGEM DE ANO 

PONTO NÚMERO OITO 

- COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À AMITEI – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA 
MATA DOS MARRAZES NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE LEIRIA/ATELIÊ DA QUINTA – (ENT.18929/04) 

PONTO NÚMERO NOVE 

- MOVIMENTO CATÓLICO DE ESTUDANTES – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA 
DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

- ALDEIA DE NATAL – APOIOS – RECTIFICAÇÃO À DELIBERAÇÃO N.º 1756/04 

PONTO NÚMERO DEZ 

- PROJECTO “COMPOSTAGEM NA MINHA ESCOLA” 

PONTO NÚMERO ONZE 

-  ALTERAÇÃO DE SENTIDO DE TRÂNSITO NA RUA DO VALVERDE EM 
MARRAZES 

PONTO NÚMERO DOZE 

- LEIRISPORT, EM – RELATÓRIO SEMESTRAL E PARECER DO FISCAL ÚNICO 

** 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º 1840/04 A Sr.ª Presidente propôs que não se realizasse a reunião ordinária da 
semana  de 3 a 8  de Janeiro. 

A Câmara delibera por unanimidade concordar com a p roposta e não 
realizar a reunião no próximo dia 3 de Janeiro. 

Mais delibera que, nos termos e para os efeitos con stantes do art.º 91.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redac ção dada pela Lei n.º 5-A/02 de 11 
de Janeiro, seja dada a publicidade devida. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 1841/04 PROCº N.º 1426/02 - (fl. - 211) 

De SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LEIRIA, com sede na Rua Nossa 
Senhora da Encarnação, freguesia de Leiria, referente à remodelação do edifício situado na 
Rua Conde Ferreira, Leiria, para instalação de uma unidade de cuidados paliativos com 
instalação de depósito de água e um posto de transformação junto ao arruamento (Rua 
Conde Ferreira) do lado Sul. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e na sequênc ia da deliberação 
tomada em reunião de 24/11/2003, concordando com a informação prestada pelo 
Departamento de Obras Particulares em 22/12/04, e f ace ao disposto no art.º 20.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho, delibera por unanimidade apr ovar a alteração ao projecto de 
arquitectura da remodelação do edifício acima refer ido, devendo no prazo de seis 
meses apresentar o seguinte: 

1.º esclarecimentos quanto à grelha proposta do lad o Nascente, face ao 
parecer emitido pela Sociedade Leiria Polis (do qua l deverá ser dado conhecimento); 

2.º a totalidade dos projectos de especialidade. 

** 

N.º 1842/04 PROCº N.º 1076/03 - (fl. - 77) 

De LISACO - SOCIEDADE DE GESTÃO, LDª., com sede em Moitas Altas – 
Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para remodelação de um edifício habitacional e 
comercial, situado no Largo da Sé, n.ºs 14, 15, 16 e 24, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22/12/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da remodelação do edifício acima refer ido, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer do IPPAR – In stituto Português do 
Património Arquitectónico, no que se refere à neces sidade de apresentação de 
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projecto de execução/pormenorização (a enviar poste riormente a esta entidade), bem 
como acompanhamento arqueológico dos trabalhos da r esponsabilidade do 
requerente e, salvaguardando as competências do IPA  – Instituto Português de 
Arqueologia (condição a constar no alvará de licenç a); 

2.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 64/90 de 21 de 
Fevereiro, no que se refere a: 

2.1 art.ºs 22.º e 47.º (relativamente à disponibili dade de água e meios de 
extinção de incêndios); 

2.2 art.º 35.º (relativamente à ventilação permanen te dos caminhos de 
evacuação – caixas de escadas, devendo indicar as e ntradas e saídas de ar em planta 
e alçados); 

3.º garantir o cumprimento do Código Civil, relativ amente às propriedades 
confinantes; 

4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses, 
incluindo projecto de segurança contra incêndios, f ace ao parecer emitido pelo 
Serviço Nacional de Bombeiros; 

4.1 garantir a estabilidade estrutural do edifício relativamente às paredes e 
elementos construtivos indicados a manter e não obj ecto de demolição, devendo 
apresentar esclarecimentos em relação ao mesmo; 

5.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €4.000,00  a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal.” 

6.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção deverá repor as 
infra-estruturas na envolvente do edifício, que eve ntualmente venham a ser 
danificadas durante a execução da obra . 

Mais delibera dar conhecimento ao requerente dos pa receres emitidos pelo 
Instituto Português do Património Arquitectónico, S ociedade Leiria Polis e Serviço 
Nacional de Bombeiros. 

** 

N.º 1843/04 PROCº N.º 216/04 - (fl. -45 ) 

De ROLANDO DE AMORIM BARREIRA, residente na Rua do Pinhalzinho, 
freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que 
consta do pedido de licença para construção de um conjunto de habitações colectivas com 
anexos e muros, a levar a efeito em “Martingil” – Rua do Pinhalzinho, freguesia de 
Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22/12/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura do conjunto de habitações colectivas c om anexos e muros acima 
referidos, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer da EDP – Dist ribuição de Energia, 
S.A. relativamente à execução da obra (condição a c onstar no alvará), e IEP– Instituto 
de Estradas de Portugal; 

2.º a rampa de acesso às garagens não poderá interf erir com o passeio 
exterior ao edifício; 

3.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro (segurança contra incêndios), no que se r efere a: 

3.1 art.ºs 22.º e 47.º (relativamente à disponibili dade de agua e meios de 
extinção de incêndios); 

3.2 art.º 46.º (relativamente às condições de acess o a edifícios) devendo 
prever a execução de impasse no interior da proprie dade do lado Sul, a fim de 
garantir a manobra de viaturas de bombeiros; 

4.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 66/95, de 8 de 
Abril, relativamente à segurança contra incêndios n os espaços de estacionamento na 
cave, nomeadamente no que se refere a: 

4.1 Capítulo III (elementos de construção); 

4.2 Capítulo IV, art.º 15.º (relativamente à câmara  corta fogo); 

4.3 Capítulos VII e VIII (controlo da poluição de a r e fumo nos pisos); 

5.º o muro junto à via deve alinhar com o muro prev isto do lado Nascente 
para o edifício confinante (afastamento de 7,25m em  relação ao eixo da via); 

6.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses, 
incluindo projecto de drenagem de águas pluviais re lativo aos espaços a ceder ao 
domínio público bem como áreas envolventes do edifí cio, devendo prever a 
construção de colector para drenagem das referidas águas pluviais até um meio 
receptor adequado, com indicação da respectiva secç ão de vazão e caudais de ponta 
do empreendimento, de acordo com o disposto no art. º 194.º do Decreto 
Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

6.1 apresentar autorização por parte do IEP – Insti tuto de Estradas de 
Portugal, referente aos muros, face ao parecer emit ido por esta entidade; 

7.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Li cença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €4.000,00  a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal.” 
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8.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção deverão: 

8.1 executar-se as infra-estruturas na frente da ed ificação de acordo com o 
indicado nos elementos gráficos, com materiais seme lhantes aos existentes na zona 
e destinadas a alargamento de via (garantindo 3,50m  de afastamento ao eixo do 
arruamento actualmente existente), acrescido de est acionamento e passeio; 

8.2 os trabalhos ser acompanhados pelo serviços do Departamento de 
Obras Municipais; 

8.3 ceder-se ao domínio público o espaço acima indi cado destinado a 
arruamento, estacionamento e passeio, devendo apres entar certidão da 
Conservatória rectificada em relação ao mesmo. 

Mais delibera dar conhecimento ao requerente, dos p areceres emitidos 
pelo IEP – Instituto de Estradas de Portugal, FAP –  Força Aérea Portuguesa e EDP – 
Distribuição de Energia, S.A.. 

 

** 

N.º 1844/04 PROCº N.º 912/04 - (fl. - 84) 

De ANA PAULA DA CRUZ ALVES, residente na Rua Paulo VI, n.º 130 – Lote 1 
– 1.º esq.º, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença de alteração de uma galeria comercial 
“Continente”, situada em Quinta da Pedreira - Quinta do Seminário - Alto do Vieiro, 
freguesia de Parceiros. Para instalação de um quiosque destinado a estabelecimento de 
bebidas. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 22/12/04, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 

“Trata-se da análise do projecto de arquitectura referente às obras de alteração 
de uma galeria comercial para instalação de um Quiosque destinado a estabelecimento de 
bebidas, no local acima indicado. 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 20.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, 
verifica-se que: 

1.º a pretensão apresentada não cumpre com o disposto no Anexo I do Decreto 
Regulamentar n.º 4/99, de 1 de Abril, nomeadamente pontos 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2 (zona 
de armazenagem, despensa do dia, vestiários para o pessoal de serviço e instalações 
sanitárias respectivamente); 

2.º o projecto foi objecto de parecer por parte do Centro de Saúde, não tendo 
esta entidade emitido o parecer favorável. 

3.º não apresentou planta e corte do piso do estabelecimento comercial, com o 
quiosque devidamente demarcado. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 24.º do 
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Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho”. 

A Câmara, concordando com aquela informação e respe ctiva proposta de 
indeferimento, delibera, por unanimidade notificar o requerente nos termos dos 
artigos 100.º e 101.º do Código de Procedimento Adm inistrativo, para no prazo de 30 
dias, dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da sua pretensão. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 1845/04 VIST. N.º 18/04 - (fl. - 8) 

De MARIA CARLOTA DE MAGALHÃES PEDROSA PACHECO, residente na 
Rua Vale de Lobos, n.º 82 - R/C – Guimarota, freguesia de Leiria, referente à vistoria para 
efeitos de beneficiação higiénica do prédio onde reside e, situado no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto da 
Vistoria efectuada em 01/09/04, delibera por unanim idade o seguinte: 

 1.º ratificar ao abrigo do disposto no n.º 3 do ar t.º 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/02 de 11 de J aneiro, o despacho de 20/07/04, 
proferido pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carva lho, e o qual ordenou a 
realização da vistoria nos termos do art.º 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, para efeitos do 
previsto no art.º 89.º do mesmo diploma legal, conj ugado com a alínea c) do n.º 5 do 
art.º 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, altera da pela Lei n.º 5A/02, de 11 de 
Janeiro; 

 2.º notificar o proprietário do imóvel, face ao di sposto nos n.ºs 2 e 3 do art.º 
89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho, alínea c) do n.º 5 do art.º 64.º do diploma legal referido no 
ponto 1 e art.º 13.º do Regulamento de Arrendamento  Urbano, Decreto-Lei n.º 321-
B/90, de 15 de Outubro, alterada pelo Decreto-Lei n .º 329-B/00, de 23 de Dezembro, 
para no prazo de 60 dias, proceder à execução das o bras constantes no Auto de 
Vistoria n.º 274/04 (do qual deverá ser dado conhec imento), e com vista à correcção 
das deficiências apontadas. 

3.º dispensar nos termos da alínea a) do n.º 1 do a rt.º 103.º do Código do 
Procedimento Administrativo, a audiência prévia dos  interessados, por se considerar 
urgente a decisão tomada. 

Mais delibera, dar conhecimento da decisão tomada e  do conteúdo Auto de 
Vistoria à inquilina. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 
Senhora Presidente apresentou a seguinte relação: 
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** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

T – 96/2004 EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMPLEMENTARTES N A PONTE SOBRE 
O RIO LIS – LEIRIA - APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRAT O 

N.º 1846/04 Nos termos do art.º 116 do Decreto-Lei nº 59/99 de 2 de Março, foi presente 
para aprovação a minuta de contrato de trabalhos a mais da empreitada supra, a celebrar 
entre a Câmara Municipal de Leiria e a Empresa SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, 
SOARES DA COSTA, S.A. 

A Câmara tomou conhecimento e por maioria, com os v otos contra do Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e Senhor a Vereadora Eng. Isabel Gonçalves 
delibera: 

1 - Aprovar a minuta de contrato da empreitada supr a referida; 

2 - Autorizar a celebração do contrato conforme se transcreve:  

MINUTA DE CONTRATO PROC. T – 96/2004) 

CONTRATO N.º      /      - EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE TRABALHOS 
COMPLEMENTARTES NA PONTE SOBRE O RIO LIS - LEIRIA” ------------------------------  

PROC.: T - 96/2004. ---------------------------------------------------------------------------------------  

ADJUDICADA À EMPRESA: SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, S.A. 

PELO VALOR DE: €308.451,97 MAIS IVA. ----------------------------------------------------------  

 Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, Economista, natural da 
freguesia de Mirandela, concelho de Mirandela, residente em 
Quinta de St.º António, Lote 63 - 5º andar Direito, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, 
portadora do Bilhete de Identidade Número 3299112, emitido pelos Serviços de 
Identificação Civil de Leiria em 6 de Agosto de 1996, que na qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal de Leiria e em sua representação intervém neste contrato como primeiro 
outorgante e Manuel Alberto David Rodrigues de Castro, casado, natural de Ovar, residente 
na Rua de São João de Brito, número duzentos e quatro, rés do chão, Ramalde, Porto 
contribuinte fiscal N.º 118523902, portador do Bilhete de Identidade N.º 1925284, emitido 
pelos Serviços de Identificação Civil do Porto em 15 de Julho de 1994, que na qualidade de 
Procurador da Sociedade sua representada, conforme Procuração de 08 de Janeiro de 
2004 e Certidão emitida pela Conservatória do Registo Comercial do Porto em 21 de 
Janeiro de 2004 e que se arquiva no maço de documentos relativo a este contrato, intervém 
em nome e representação da Sociedade denominada SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES 
SOARES DA COSTA, S.A., com o capital social de €50.000.000,00 e matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial do Porto, sob o número 57507/021230, com sede em 
Rua Senhora do Porto, novecentos e trinta - Porto, pessoa colectiva N.º 505924170 como 
segundo outorgante. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 O presente contrato é celebrado em conformidade com a deliberação da 
Câmara Municipal de Leiria tomada em sua reunião 13 de Setembro de 2004, que adjudicou 
à empresa SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, S.A., a execução dos 
trabalhos da empreitada de “EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMPLEMENTARTES NA 
PONTE SOBRE O RIO LIS – LEIRIA”, pela quantia de €308.451,97 mais IVA, de harmonia 
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com o respectivo Caderno de Encargos, Mapa de Quantidades e Memória Descritiva, 
documentos que aqui se dão como integralmente reproduzidos, ficam a fazer parte 
integrante deste contrato e que se arquivam no maço de documentos respectivo. ---------  

 Este contrato será regido pelas cláusulas do respectivo Caderno de Encargos e 
demais legislação aplicável, nomeadamente subordinado às seguintes:----------------------  

 PRIMEIRA: O objecto do presente contrato é a execução, pela Empresa 
representada pelo segundo outorgante, dos trabalhos da empreitada acima referida os quais 
constam do Mapa de Quantidades anexo ao Caderno de Encargos .--------------------------  

 SEGUNDA: A empreitada é adjudicada pela quantia de TREZENTOS E OITO 
MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM EUROS E NOVENTA E SETE CÊNTIMOS 
que, acrescida do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa de cinco por cento na 
importância de QUINZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS EUROS E SESSENTA 
CÊNTIMOS, perfaz a quantia de TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E 
SETENTA E QUATRO EUROS E CINQUENTA E SETE CÊNTIMOS que representa o 
encargo total a pagar pela execução do presente contrato;---------------------------------------  

 TERCEIRA: Que os encargos resultantes do presente contrato serão satisfeitos 
pelo Orçamento em vigor no Município de 2004 onde têm cabimento na dotação com a 
classificação orgânica zero um, ponto zero três e a classificação económica zero sete, ponto 
zero um, ponto zero quatro, ponto zero um. ---------------------------------------------------------  

 QUARTA: A execução dos trabalhos objecto do presente contrato será 
efectivado segundo o regime de empreitada por série de preços. ------------------------------  

 QUINTA: Os pagamentos serão efectuados de acordo com o estabelecido no 
art.º 202º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, mediante a prévia 
elaboração dos respectivos autos de medição, cujas medições serão feitas mensalmente e 
a sua liquidação efectuada nos trinta dias imediatos à aprovação dos mesmos após a sua 
assinatura pelo empreiteiro, deduzidos os descontos legais;-------------------------------------  

 SEXTA: A revisão de preços a que porventura haja lugar será efectuada nos 
termos do Decreto Lei n.º 6/2004, de 06 de Janeiro, e realizada pela fórmula e segundo a 
expressão constante do número vinte, ponto um, das cláusulas complementares do 
respectivo caderno de encargos; ------------------------------------------------------------------------  

 SETIMA: O prazo para a execução dos trabalhos objecto do presente contrato é 
de trinta dias a contar da data do respectivo auto de consignação;-----------------------------  

 OITAVA: Se o empreiteiro não concluir a obra no prazo contratualmente 
estabelecido, acrescido de prorrogações graciosas ou legais, ser-lhe-á aplicada, a multa 
diária de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 a) Um por mil do valor da adjudicação, no primeiro período correspondente a um 
décimo do referido prazo;----------------------------------------------------------------------------------  

 b) Em cada período subsequente de igual duração, a multa sofrerá um aumento 
de meio por mil, até atingir o máximo de cinco por mil, sem, contudo e na sua globalidade, 
poder vir a exceder vinte por cento do valor da adjudicação.-------------------------------------  

 NONA: De acordo com o estabelecido no Art.º 160º do Decreto-Lei 244/98, de 
08 de Agosto, alterado pela Lei 97/99, de 26 de Julho e pelo Decreto-Lei 04/2001, de 10 de 
Janeiro, o primeiro outorgante pode rescindir o Contrato se for provado que o segundo 
outorgante recebe trabalho prestado por cidadãos estrangeiros em situação ilegal --------  



 

CMLeiria/ Acta n.º 43 de 2004.12.27 

.0001820(16) 

 DÉCIMA: Em tudo o que for omisso no presente contrato, observar-se-ão as 
disposições legais aplicáveis.-----------------------------------------------------------------------------  

 Ambos os outorgantes reciprocamente aceitam o contrato nos termos exarados, 
obrigando-se ao seu integral cumprimento. -----------------------------------------------------------  

 Foram exibidos:------------------------------------------------------------------------------------- 

 a) Alvará de Construção N.º 43955, válido até 31 de Janeiro de 2005.---------  

 b) Fotocópia da Declaração de Rendimentos anual, modelo 22 do IRC, entregue 
via Internet na Direcção geral dos Impostos em 27 de Maio de 2004, relativo à actividade da 
Empresa representada pelo segundo outorgante em 2003. --------------------------------------  

 c) Cartão de Identificação de Entidade Equiparada a Pessoa Colectiva número 
505181266 da Câmara Municipal de Leiria.-----------------------------------------------------------  

 d) Declaração do Instituto de Solidariedade e Segurança Social, de 22 de 
Novembro de 2004, comprovativa de que a Empresa representada pelo segundo outorgante 
tem a sua situação contributiva regularizada perante aquele Organismo e Declaração, da 
Empresa segundo outorgante, em como declara sob compromisso de honra do 
cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento das quotizações para a Segurança 
Social no que respeita ao Espaço Económico Europeu;-------------------------------------------  

 e) Fotocópia da Certidão de 27 de Agosto de 2004, do Serviço de Finanças do 
Porto 7 de quitação por dívidas e impostos e Declaração, da Empresa segundo outorgante 
em como declara sob compromisso de honra que não se encontra em nenhuma das 
situações previstas no art.º 3 do Dec. Lei n.º 236/95 de 13 de Setembro e ainda por 
inexistência de dividas ou impostos, taxas ou licenças, no que respeita ao Espaço 
Económico Europeu.----------------------------------------------------------------------------------------  

 Arquiva-se: -------------------------------------------------------------------------------------  

 Garantia Bancária N.º 04/341/21187 emitida pelo Banco BPI, S.A., Agência de 
Lisboa, no dia 06 de Dezembro de 2004, a favor da Câmara Municipal de Leiria, no valor de 
€15.422,60, correspondente a cinco por cento do valor global da adjudicação, para garantia 
e boa execução do presente contrato; -----------------------------------------------------------------  

 O presente contrato está isento de Imposto de selo nos termos da alínea a) do 
art.º 6.º conjugado com a alínea s) do n.º 3 do art.º 3.º do Código do Imposto do Selo. ---  

 Para constar se lavrou o presente contrato o qual vai ser assinado por todos os 
intervenientes e por mim, Maria Angélica Pereira Gomes, Chefe de Repartição que também 
o subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Leiria e Secretaria da Câmara Municipal,       de       de 2004. --------  

** 

T – 07/2002 ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS TELHEIROS A S ALAS DE APOIO E 
CONSTRUÇÃO DE NOVOS RECREIOS COBERTOS E ARRANJOS EX TERIORES NA 
ESCOLA DO 1.º CEB DE MARINHEIROS – MARRAZES - INFOR MAÇÃO PARA 
ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA 

N.º 1847/04 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos 
dos art.ºs 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o processo 
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respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação da 2.ª Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico (D.O.M.) sobre a adjudicação definitiva 
da referida obra à firma J. CARREIRA SOARES, CONSTRUÇÕES, S.A.., pelo valor de 
€115.545,27 + IVA. 

A Câmara face à informação prestada pela 2.ª Repart ição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico (D.O.M.), delibera po r unanimidade e em 
conformidade com o n.º 1 do art.º 110.º do Decreto- Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 
adjudicar definitivamente a obra à J. CARREIRA SOAR ES, CONSTRUÇÕES, S.A., pelo 
valor de €115.545,27 + IVA 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

NOMEAÇÃO DO NOVO DIRECTOR DELEGADO DOS SERVIÇOS MUN ICIPALIZADOS 
DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA  

N.º 1848/04 Presente o ofício n.º 8104 dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Leiria que a seguir se transcreve: 

“ Informamos V.Ex.ª que o Conselho de Administração destes Serviços Municipalizados em 
sua reunião de 14 de Dezembro do corrente ano, na sequência do pedido de cessação da 
comissão de serviço do cargo da directora delegada – Cristina Maria Abreu Henriques Seco, 
deliberou, por unanimidade nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 22/2004 de 15 de Janeiro, 
aplicado à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004 de 20 de Abril, nomear em 
regime de comissão de serviço, no cargo de Director Delegado, o actual chefe de divisão de 
exploração e conservação Mário Rui Ferreira Monteiro.” 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

RESUMO DE TESOURARIA 

N.º 1849/04 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 23 de Dezembro de 2004, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €2.964.920,39, sendo de Operações 
Orçamentais €2.161.877,54 e de Operações de Tesouraria €803.042,85. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS 

N.º 1850/04 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 20 a 23 de Dezembro de 2004, correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 9427, 9429, 10110 a 10113, 10147, 10148, 10254 a 10273, 10276, 
10277, 10279 a 10282, 10311, 10328 a 10330, às Ordens de Pagamento de Tesouraria 
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n.ºs: 646, 647, 649, e às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 10046, 10103, 10104, 
10106, 10316 no valor total de  €794.991,38. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

CONTRATO-PROGRAMA PARA FINANCIAMENTO DE ACESSIBILID ADES AO 
ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA, DR. MAGALHÃES PESSOA -  TRANSFERÊNCIA DE 
VERBAS PARA A LEIRISPORT, EM 

N.º 1851/04 A realização do Campeonato Europeu de Futebol de 2004, em Portugal, 
impôs a necessidade de construir em Leiria novas acessibilidades para a Zona Desportiva e 
de reformular algumas das existentes na zona do Estádio Municipal, bem como 
acessibilidades ao redor do próprio Estádio e estacionamentos. 

Para financiamento das obras necessárias foi outorgado um contrato-programa 
entre a Câmara Municipal de Leiria e o Instituto de Estradas de Portugal que visava a 
execução das obras de construção/requalificação das seguintes vias de acesso/penetração: 

- vias envolventes ao Estádio Municipal; 

- ligação do IC2 à Zona Desportiva; 

- requalificação de vias existentes na envolvente ao Estádio; 

- requalificação da Rotunda da entrada Nascente na Zona Desportiva; 

- reperfilamento e repavimentação da Avenida 25 de Abril. 

Pela deliberação n.º 2428/01, de 3 de Outubro, a Câmara aprovou o “Protocolo 
de Cedência de Utilização e Exploração do Estádio Municipal de Leiria” que transferiu para 
a Leirisport, EM a empreitada de demolição e trabalhos preliminares do Estádio contendo já 
uma componente de acessibilidades. 

Com a deliberação n.º 1965/02, de 4 de Novembro, a Câmara aprovou o 
Contrato-Programa que atribui à Leirisport, EM a responsabilidade na realização de diversas 
obras de construção/requalificação (Cláusula I). 

Dos trabalhos de acessibilidades já executados pela Leirisport, EM foram 
efectuados pedidos de libertação de verbas no âmbito do Contrato-Programa entre a 
Câmara Municipal de Leiria e o Instituto de Estradas de Portugal no montante de 
€2.882.714,37. 

O IEP procedeu à transferência de €1.287.592,91, de €907.117,84 e de 
€688.003,62 que foi arrecadada em 2003.01.08, 2003.03.18 e 2004.11.09 respectivamente. 

No âmbito do Contrato-Programa que atribui à Leirisport, EM a responsabilidade 
na realização de diversas obras de construção/requalificação (Cláusula I) deve agora a 
Câmara transferir para a Leirisport, EM a importância que falta, de €688.003,62. 

Analisado o assunto, tendo em conta os Protocolo e Contratos-Programa 
supra-citados, a Câmara delibera por maioria transf erir para a Leirisport, EM a 
importância de €688.003,62, relativa às obras de ac essibilidades, a título de 
indemnizações compensatórias-investimento, bem como  autorizar o respectivo 
pagamento. 
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Votaram contra os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
Senhora Vereadora Eng. Isabel Gonçalves. 

Declaração de voto da Senhora Vereadora Eng. Isabel  Gonçalves: 

“Aqui há uma transferência de obra, verba e respons abilidades para a 
Leirisport. Trata-se de uma placa giratória, por is so tudo o que envolva este tipo de 
transferência não merece a nossa aprovação.” 

Declaração de voto da Senhora Vereadora Dr.ª Manuel a Santos: 

“Trata-se de questões meramente administrativas, na  sequência de 
estratégias já aprovadas e por isso, não estamos de  acordo.” 

** 

PLANO E ORÇAMENTO DA LEIRISPORT, EM PARA 2005 – APR ECIAÇÃO E 
APROVAÇÃO 

N.º 1852/04 Em virtude do Fiscal Único não se ter p ronunciado em tempo acerca do 
Plano e Orçamento da Leirisport, EM, a Câmara delib erou por unanimidade adiar a 
discussão e aprovação deste instrumento provisório para a reunião de 10 de Janeiro 
de 2005. 

** 

FIXAÇÃO DE NOVOS PREÇOS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE PI SCINAS DE LEIRIA E 
ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA 

N.º 1853/04 Retirado para ser presente à próxima reunião. 

** 

ISENÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVOS AOS SUPR IMENTOS FEITOS 
À LEIRISPORT PARA AS OBRAS DO EURO 2004 - RESTITUIÇ ÃO DA IMPORTÂNCIA 
RELATIVA A JUROS PAGOS DO I EMPRÉSTIMO PARA A CONST RUÇÃO DO ESTÁDIO 
MUNICIPAL DE LEIRIA NO ÂMBITO DO EURO 2004  

N.º 1854/04 Pela Sr.ª Presidente foi proposto que os suprimentos à Leirisport, EM fossem 
isentos de remuneração e que a amortização do capital continue em período de carência 
até nova avaliação. 

Presente a carta da Leirisport, EM a solicitar que os suprimentos efectuados à Leirisport, 
EM não sejam objecto de remuneração. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade concordar com a 
isenção de remuneração dos suprimentos com efeitos retroactivos a 2003/05/08, bem 
como prorrogar o período de carência até nova avali ação. 
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** 

PONTO NÚMERO SEIS 

PROGRAMA DE ESTIMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO – LISETE PAU LA DOS REIS PARENTE 

N.º 1855/04 Presente o ofício n.º 3300 de  04/11/2004, do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional de Leiria, ENT. 31692/04, acompanhado de um pedido apresentado 
por LISETE PAULA DOS REIS PARENTE  solicitando parecer para a criação de uma 
empresa na  actividade de “ Esteticista (Instituto de Beleza) ”, a localizar na Rua Sacadura 
Cabral, Loja 3 R/C  ––  Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base  na informaç ão prestada pela 
Junta de Freguesia de  Leiria constante do ofício 1 337/04, de 09 de Dezembro de 
2004, anexo ao respectivo processo, delibera por un animidade ao abrigo da alínea a) 
do n.º 2 do art.º 24.º da Portaria n.º 196-A/01, de  10 de Março, emitir parecer favorável 
à criação da empresa pretendida devendo possuir ins talações adequadas e 
licenciadas para a sua laboração. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

MERCADO SANTANA – SOFAL II (ENTFE. 5222/04) 
N.º 1856/04 Presente a carta da Sofal – Sociedade de Faianças, S.A. a manifestar 
interesse na apresentação de um estudo de alteração da actividade das lojas 15 e 16 do 
Mercado Santana, desta cidade, conforme condições impostas pela Câmara Municipal, na 
deliberação tomada em sua reunião de 2004/10/11, e a solicitar que, durante o período de 
elaboração desse estudo, isto é, de Dezembro/2004 a Março/2005, inclusive, seja 
autorizado o não pagamento da renda das referidas lojas, face ao interregno de actividade. 

A Câmara, delibera por unanimidade autorizar o não pagamento das rendas 
das lojas 15 e 16 do Mercado Santana, durante os me ses de Dezembro/2004 a 
Março/2005, inclusive. 

 

** 

ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO EM DISCOTEC AS E SALAS DE 
DANÇA NA PASSAGEM DO ANO  

N.º 1857/04 Pela Sr.ª Vereadora do Desenvolvimento Económico foi apresentada a 
seguinte proposta: 

“Considerando que a noite da passagem de ano é, por tradição, uma noite de diversão e de 
grande afluência de público às discotecas e estabelecimentos com espaços de dança; 

Considerando que é vantajoso permitir que a circulação de pessoas e do trânsito 
seja o mais diluída possível ao longo da noite, evitando-se aglomerações e possíveis 
acidentes; 
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Propõe-se: 
Que as discotecas e estabelecimentos de restauração e bebidas com espaços 

de dança devidamente licenciados para o efeito, possam prolongar o seu horário de 
encerramento em mais duas horas, na noite de 31 de Dezembro de 2004 para 1 de Janeiro 
de 2005.”   

A Câmara, delibera por unanimidade concordar com a proposta 
apresentada e autorizar, a título excepcional, nos termos do n.º1, do art.º 6.º, do 
Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento , o prolongamento do horário 
de encerramento em mais duas horas, na noite da pró xima passagem de ano, das 
discotecas e estabelecimentos de restauração e bebi das com espaços de dança, 
devidamente licenciados para o efeito e sediados na  área do concelho de Leiria.  

** 

PONTO NÚMERO OITO 

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À AMITEI – ASSOCIAÇÃO DO S AMIGOS DA MATA 
DOS MARRAZES NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL DE PREVEN ÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE LEIRIA/ATELIÊ DA QUINTA – (ENT.18929/04) 

N.º 1858/04 Pela AMITEI – Associação de Amigos da Mata dos Marrazes, com sede em 
Mata dos Marrazes, freguesia de Marrazes, com o número de identificação fiscal  500 990 
972, através de ofício datado de 07 de Junho de 2004, com a ENT.2004/18929 solicita 
apoio financeiro, no âmbito do Plano Municipal de Prevenção das Toxicodependências – 
Projecto Ateliê da Quinta, que obteve o despacho da Divisão de Acção Social que abaixo se 
transcreve: 
“Estando considerada a actividade de Natação, no Projecto em Curso (Nov/2003 a 
Nov/2004), rubrica financiada pelo IDT, não se concretizou a cedência de transporte das 
crianças, para a referida actividade, pela Junta de Freguesia de Marrazes. Posteriormente 
foi solicitado à Divisão de Educação da CML, que informou também não ter disponibilidade 
para cedência de transporte. Assim, e por forma a que as crianças do Atelier da Quinta, não 
deixassem de usufruir daquela actividade desportiva, a AMITEI, solicitou a colaboração da 
ASAL, no sentido de providenciar o transporte necessário.  
Propõe-se que a Câmara Municipal atribua um subsídio no valor de €1.110,00, à AMITEI, 
contribuindo assim para a concretização da actividade de Natação”. 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade, tendo em conta o 
interesse municipal na prevenção primária das toxic odependências junto da 
população infantil do concelho, nomeadamente no que  se refere à intervenção que 
vem sendo realizada pelo Projecto Ateliê da Quinta,  atribuir, no uso da competência 
prevista na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99, de 18 de Setembro, um 
apoio financeiro no valor de €1.110,00 à Associação  dos Amigos da Mata dos 
Marrazes. 

** 
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PONTO NÚMERO NOVE 

MOVIMENTO CATÓLICO DE ESTUDANTES – PEDIDO DE CEDÊNC IA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

N.º 1859/04 Presente o ofício do Movimento Católico, (registo ENT. 35946), solicitando a 
cedência gratuita do autocarro do Município de 37 lugares. 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o despa cho do Sr. Vereador da 
Educação e Cultura que autoriza a cedência com isen ção da quilometragem do 
autocarro e nas demais condições regulamentares, pa ra o dia 28 de Dezembro de 
2004. 

** 

ALDEIA DE NATAL – APOIOS – RECTIFICAÇÃO À DELIBERAÇ ÃO N.º 1756/04 

N.º 1860/04 –A deliberação n.º 1756/04 contém imprecisões que importa rectificar: 
O apoio atribuído pela Fundação Caixa Agrícola de Leiria (contribuinte n.º 506 955 710) foi 
no valor de €4.000,00 e não €2.700,00 como referido. 
Assim, onde se lê ... Fundação da Caixa Agrícola de Leiria ... apoio €2.700,00, dever-se-á 
ler €4.000,00 e no total onde se lê € 22.250,00, dever-se-á ler € 23.550,00. 

A Câmara delibera por unanimidade proceder à rectif icação acima referida. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

PROJECTO “COMPOSTAGEM NA MINHA ESCOLA” 

N.º 1861/04 No âmbito do Projecto de Educação e Sensibilização Ambiental, 
“Compostagem na minha escola”, foram promovidos contactos com algumas entidades com 
vista à angariação de apoios, com o objectivo de equipar as escolas aderentes com jogos 
de compostagem. 

Assim, e dado o interesse demonstrado, pelas Rações Selecção, em apoiar este projecto 
com jogos de compostagem no valor de €357,00, solicita-se à Ex.ma Câmara Municipal a 
possibilidade de aceitação do apoio da empresa em questão. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por 
unanimidade concordar com a aceitação  do apoio, bem como com a atribuição do 
voto de agradecimento à empresa em questão. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

ALTERAÇÃO DE SENTIDO DE TRÂNSITO NA RUA DO VALVERDE  EM MARRAZES 

N.º 1862/04 Por necessidade de se optimizarem as condições de escoamento e de 
segurança do tráfego na freguesia de Marrazes, o Sector de Trânsito do Departamento de 
Obras Municipais preconiza a alteração de sentido na Rua de Valverde, de forma a ser uma 
via de sentido único “descendente” no seu troço final, na inserção com a Estrada de 
S.Tiago, Marrazes. 
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No sentido de garantir a segurança, deverá ser implementada a correcta sinalização pelo 
Sector de Trânsito do Departamento de Obras Municipais, assim como outra que for 
considerada necessária após a entrada em vigor das alterações. 

A Câmara face à informação, delibera por unanimidad e concordar com o 
exposto, encarregando os Serviços responsáveis de d ar cumprimento à deliberação, 
devendo ser dado conhecimento à PSP, GNR, Governo C ivil do Distrito de Leiria, 
Instituto de Estradas de Portugal, Rodoviária do Te jo, Bombeiros Municipais, INEM e 
taxistas. 

 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

LEIRISPORT, EM – RELATÓRIO SEMESTRAL E PARECER DO F ISCAL ÚNICO 

N.º 1863/04 Entregue para análise pelo Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça, o Relatório e 
Contas Semestral da Leirisport e o Parecer do Fiscal Único sobre a situação económica e 
financeira da empresa, o qual faz parte integrante da presente acta. 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Dr. Gonçalo Lopes  manifestou a sua preocupação 
pelo desequilíbrio financeiro da Leirisport face aos resultados líquidos negativos 
apresentados no Relatório. 

O resultado da exploração do Estádio é positivo porque nele estão incluídos as receitas dos 
jogos do Euro 2004.  

As receitas provenientes da exploração do estádio e o acordo protocolado entre a Leirisport 
e a União Desportiva de Leiria são, na sua opinião, factores que dificilmente poderão 
contribuir para a rentabilização do estádio.  

Mostrando-se preocupado em como rentabilizar esta infra-estrutura e quais os mecanismos 
a adoptar para o sucesso da Leirisport que todos ambicionam no futuro, considera que o 
acordo atrás referido é uma partilha de risco desequilibrada, já que a Leirisport assume 
todas as incertezas do “negocio” e a União Desportiva de Leiria é sempre beneficiada, não 
podendo nunca contribuir para o sucesso desta empresa municipal. 

O Sr. Vereador Dr. Paulo Rabaça relativamente a este assunto, referiu que a Leirisport 
executa o que o Município determina.  

Relativamente às preocupações expressas, considera não haver motivo para tal já que o 
Relatório se refere apenas ao 1.º semestre do ano, até 30 de Junho. Nos meses 
subsequentes já houve encaixe de verbas que estabeleceram o equilíbrio financeiro da 
empresa. 

O referido Relatório ,na sua opinião, não mostra preocupação quanto ao futuro da 
exploração do Estádio. Os números são claros. O Estádio começou a sua actividade em 
Janeiro e ao fim do primeiro semestre é positivo. É verdade que as receitas incluem jogos 
do Euro 2004 mas também é verdade que as despesas com a organização do evento eram 
maiores. Assim, depois do Euro 2004 houve uma substancial redução dos custos de 
exploração. 
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A Senhora Vereadora Eng. Isabel Gonçalves  salientou que era preocupante a questão 
dos resultados operacionais negativos de €726.000,00 bem como a partilha de riscos 
desequilibrada entre a União Desportiva de Leiria e a Leirisport, pois não se perspectiva o 
cumprimento dos principais objectivos traçados. 

A Senhora Presidente  registando com agrado a posição do Sr. Vereador Gonçalo Lopes 
de que o estádio venha a ser sustentável no futuro, referiu que para além das actividades 
desportivas, o Estádio está a ser muito procurado e utilizado para a realização de festas e 
actividades de empresas o que, além dos resultados financeiros, contribui para a sua 
divulgação. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

N.º 1864/04 De acordo com o disposto no n.º 3 do ar t.º 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, a Câmara, deliberou por unanimidade ap rovar a presente acta em 
minuta. 

 

 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezasseis horas e trinta minutos mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Acta que eu, SÉRGIO SILVA, Director de Departamento de 
Administração Geral, mandei escrever e subscrevo. 

 

Leiria e Departamento de Administração Geral, a 27 de Dezembro de 2004 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 
 


