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ACTA N.º 43 
Aos quatro dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dois, 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: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

DR. JOSÉ MANUEL CARRAÇA DA SILVA 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 
SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

 DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE 

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
SANTOS 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por TERESA MARIA JORGE 
JORDÃO, Assistente Administrativa Principal. 

** 

Estiveram presentes: - por parte do Departamento de Obras Particulares, o 
ENG.º ANTÓNIO CARLOS BATISTA DA COSTA, para apresentação dos processos de 
obras particulares e por parte do Departamento de Urbanismo o ARQ.º JOSÉ MANUEL 
RAPOSO PIRES para apresentação dos processos de loteamento. 

** 

A Sr.ª Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves ausentou-se por razões justificadas e 
aceites às quinze horas e quarenta minutos, não tendo participado na discussão e votação a 
partir do processo n.º 1013/02, no Ponto Número Um. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 21 de Outubro cuja leitura foi dispensada por ter 
sido previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção 
final. 
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** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Pela Senhora Presidente foi a reunião declarada aberta eram catorze horas e 
quarenta minutos, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

** 

PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

 569/02 ALICE CIDÁLIA ROCHA DA COSTA 

 870/02 O FAVORITO – CHURRASQUEIRA SNACK BAR, LDA. 

 1013/02 DAVID DO CARMO PRIMITIVO 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: 

 66/02 ALBANO DIAS 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO GENÉRICO: 

 160/02 DIRECÇÃO GERAL DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
DO CENTRO 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO: 

 85/78 FRANCISCO PEREIRA GAMEIRO PEDROSA 

 48/93 EMÍLIA MARQUES CORDEIRO 

 21/99 FRANCISCO PEREIRA ANTUNES FARIA 

 29/99 IMOCAMPINAS, LDA. 

PONTO NÚMERO CINCO 

 ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 T.40/99 EMPREITADA DE “EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA BARREIRA”. 
INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS 

 T.135/02 PROJECTO DE AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE 
GÂNDARA DOS OLIVAIS – MARRAZES. APROVAÇÃO DO PROJECTO 
BASE 
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PONTO NÚMERO SEIS 

 PROJECTO DE REMODELAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA - ZONA 
ENVOLVENTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL 

 CONTRATO-PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E 
A LEIRISPORT – DESPORTO, LAZER E TURISMO, EM 

 CEDÊNCIA À LEIRISPORT, EM DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DO ESTÁDIO 
MUNICIPAL E DOAÇÃO DE IMÓVEL 

PONTO NÚMERO SETE 

- PUBLICIDADE – CARLOS & FERNANDO CONTENTE, LDA. – RENOVAÇÃO 
(ENT.28512/00) 

- PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL-PUBLICIDADE, LDA. – RENOVAÇÃO 
(ENT.28666/02) 

- PUBLICIDADE – ABRAÃO DOS SANTOS TEIXEIRA (ENT.12531/00) 

- PUBLICIDADE – PORTIS-HOTEIS PORTUGUESES, SA (INT.6931/02) 

- PUBLICIDADE – CLÁUDIO LUÍS ALMEIDA GONÇALVES (ENT.6697/00) 

- PUBLICIDADE – GABRIEL FRANCISCO JERÓNIMO (ENT.29296/00) 

- PUBLICIDADE – AFIXE-PUBLICIDADE EXTERIOR, LDA. (ENT.23348/00) 

- PUBLICIDADE - ADVERTISING PLUS-EXPLORAÇÃO E GESTÃO DE SUPORTES 
PUBLICITÁRIOS, LDA. (ENT.28669/02) 

- MERCADO DE VENDA POR GROSSO DO FALCÃO – NOVA ATRIBUIÇÃO DE 
LUGARES 

PONTO NÚMERO OITO 

- RESUMO DE TESOURARIA 

- PAGAMENTOS 

- INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS À LEIRISPORT, EM – MÊS DE JUNHO/2002 

- RELATÓRIO DE EXPLORAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS GERIDAS PELA 
LEIRISPORT, EM - MÊS DE JUNHO/2002  

PONTO NÚMERO NOVE 

- TOPONÍMIA – FREGUESIA DE POUSOS 

PONTO NÚMERO DEZ 

- ARRAIAL ACADÉMICO – LARGO CÂNDIDO DOS REIS 

- JUNTA DE FREGUESIA DE LEIRIA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS “4.ªS JORNADAS DA 
JUVENTUDE DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO ONZE 

 PROCESSO DE INQUÉRITO 
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PONTO NÚMERO DOZE 

 ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO MERCADO FALCÃO 

 REGULAMENTO DO MERCADO DE LEVANTE 

PONTO NÚMERO TREZE 

 CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

PONTO NÚMERO CATORZE 

 VENDA DE 191.648 ACÇÕES DA SIMLIS À SOC. AdP-ÁGUAS DE PORTUGAL 
SGPS, SA POR PARTE DO IPE – CAPITAL SOC. DE INVESTIMENTOS, SA 

** 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 

N.º 1951/02 Estiveram presentes os Srs. José Miguel Martins, Sidónio Violante e Aida 
Bernardes, em representação da Comissão para a criação da freguesia “Terras do Lis”, 
tendo entregue o documento que a seguir se transcreve: 

“Foi com alguma apreensão que tomámos conhecimento através da imprensa 
(nomeadamente Diário de Leiria de 16.10.2002 e Região de Leiria de 18.10.2002) das 
decisões em relação à nova freguesia. 

Tanto quanto sabemos as intenções não vão além de sugestões e o que 
pretendemos é apenas um parecer. Por outro lado não será demais referir que a Junta de 
Freguesia de Marrazes já deu o seu parecer e que a Assembleia de Freguesia de Marrazes 
já deliberou sobre o assunto. 

Temos conduzido o processo de harmonia com a lei, respeitando os órgãos 
democraticamente eleitos e sempre nos disponibilizando ao diálogo. 

Esperamos agora que pessoas e instituições mantenham as posições 
manifestadas não só oficialmente e até publicamente, revelando assim bom senso e forma 
de estar que só enriquecem a democracia em que vivemos. 

Baseando todos os factos com provas documentais, esperando que se mantenha 
uma certa ética, só desejamos um parecer , para um problema que a Constituição nos 
consagra e a que as populações aderiram de forma inequívoca.” 

Desejam apenas acrescentar que a zona em causa merece ser melhor tratada, 
não tendo tido esta comissão ninguém disponível para dialogar. 

Pretendem pois, que este executivo delibere no sentido de haver um sim ou um 
não, sendo o ónus dessa resposta apenas da Câmara. 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Dr. Hélder Roque referiu que já tinha 
manifestado anteriormente a sua opinião favorável à constituição da nova freguesia, 
encontrando-se neste momento mais esclarecido sobre todo este processo, por novos 
documentos que lhe foram entregues desde a reunião de 14 de Outubro onde o assunto foi 
presente. 
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É um direito que assiste aos cidadãos e considera que valeria a pena este 
executivo arrumar este processo de vez, embora seja do seu conhecimento o facto de haver 
pessoas que não admitem sequer discutir este assunto, mas para esses não há nada a 
fazer. A freguesia de Marrazes é de grande dimensão e difícil de gerir, como os anteriores 
responsáveis já o afirmaram publicamente e não perde com esta divisão, antes pelo 
contrário, porque é melhor e mais útil sempre que o poder local está mais próximo dos 
cidadãos. 

O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva subscreve o que foi dito pelo Sr. Vereador 
Dr. Hélder Roque e disse ainda que o Partido Socialista tem uma posição respeitadora das 
vontades maioritárias de um conjunto de pessoas, neste caso, as que aspiram à criação de 
uma nova freguesia. Há, no entanto, uma questão de oportunidade. Uma vez que há votos 
contrários anteriores e a Assembleia da República não tem aprovado a criação de novas 
freguesias quando não há consenso. Deverá esperar-se agora com calma até serem 
emitidos os pareceres solicitados à Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia, 
conforme foi deliberado em reunião de 14 de Outubro. O desejo dos vereadores eleitos pelo 
PS, já anteriormente manifestado, era que a Sr.ª Presidente mediasse as conversações 
entre aqueles dois órgãos, não tendo, pois, nenhuma objecção à criação de uma nova 
freguesia. Deverá chegar-se também a um consenso quanto à questão dos limites. 

A Sr.ª Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves refere que o CDS subscreve as 
opiniões anteriores sobre a aspiração de há onze anos das populações representadas pela 
Comissão agora presente na reunião. Considera que, embora já existam pareceres 
anteriormente, não se poderão estar sempre a pedir outros cada vez que os órgãos mudem 
depois de processos eleitorais. Há um parecer favorável e outro desfavorável mas nunca 
houve nenhum emitido pela Câmara, por isso este assunto tem que avançar rapidamente. 

Informa ainda que o processo para a criação da freguesia “Terras do Lis” vai 
entrar na Assembleia da República pela mão dos deputados do Grupo Parlamentar do CDS 
e PSD com todos os documentos disponíveis e posteriormente a AR irá solicitar o que achar 
por conveniente. 

A Sr.ª Presidente esclarece que a Câmara Municipal já emitiu um parecer 
anteriormente, constando o mesmo do processo, como se poderá verificar. 

A posição deste executivo nunca foi contra a criação da nova freguesia, mas sim, 
respeitadora da vontade dos órgãos eleitos. No entanto, em qualquer altura o processo 
poderá ser instruído com os elementos actualmente existentes e ser presente na 
Assembleia da República, mas considera que é um risco quando não há pareceres 
coincidentes. O único órgão que ainda não se pronunciou sobre esta matéria foi a 
Assembleia Municipal. 

Uma vez que no dia 14 de Outubro foi tomada uma decisão, por unanimidade, 
deverá agora aguardar-se as respostas da Junta de Freguesia e da Assembleia de 
Freguesia e depois o assunto será novamente presente em reunião camarária. 

Os representantes da Comissão manifestam o seu agradecimento por terem sido 
recebidos em reunião de Câmara, sublinhando o facto de nenhum dos elementos do 
executivo presentes lhes terem concedido uma opinião desfavorável. 

** 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º 1952/02 A Sr.ª Presidente deu conhecimento do ofício Circular n.º 86/02 da ANMP-
Associação Nacional de Municípios Portugueses, no qual são convidados os membros de 
todos os órgãos autárquicos a participar no IV Encontro Nacional de Autarcas, a realizar no 
Centro Nacional de Exposições de Santarém, no próximo dia 11 de Novembro. Informa que 
pretende estar presente e propõe que não se efectue a reunião de Câmara semanal, de 
modo a que os Senhores Vereadores possam participar no referido Encontro, se assim o 
desejarem. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou concordar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1953/02 O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva quis apresentar o seu protesto quanto 
ao facto da Revista Municipal servir apenas como “veículo de propaganda” útil apenas para 
a maioria da Câmara. Considera que de municipal tem pouco e não focando também o facto 
da oposição estar presente em alguns eventos nela retratados.  

Deveria, na sua opinião, haver uma forma de transformar esta revista de modo a 
existirem espaços para que partidos ou movimentos da oposição façam intervenções, 
apresentem propostas ou façam quaisquer tipo de sugestões. 

Considera que é uma revista com bastante qualidade e que tem vindo a melhorar 
mas, deveria traduzir a realidade política do Município, sendo por isso, um problema de 
quem a orienta e não de quem a faz. 

O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque concorda com a opinião anterior e, na sua 
perspectiva, considera que é uma revista só do executivo, pouco informativa, não se 
mostrando interessado que haja fotos e textos seus, por não ser relevante para os 
munícipes, mas apenas preocupado com mais esta despesa desnecessária que representa 
a publicação em termos de material e pessoal. 

O Sr. Vereador Dr. Vítor Lourenço não concorda com esta opinião uma vez que 
a Revista Municipal serve apenas para divulgar as actividades levadas a efeito pelo 
executivo e os eventos que ocorrem durante o trimestre. Nenhum dos vereadores mantém 
qualquer artigo de opinião.  

A Sr.ª Presidente referiu ainda que faz questão de informar os Srs. Vereadores 
dos seus custos. Quanto ao pessoal necessário para a sua elaboração, são funcionários da 
Câmara. 

** 

PONTO NÚMERO UM 
N.º 1954/02 PROC.º N.º 569/02 - (fl. - 32) 

De ALICE CIDÁLIA ROCHA DA COSTA, residente na Urbanização Serrada do 
Pinhal, Lote 16 – 1.º esq.º - Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para legalização da 
ampliação levada a efeito numa moradia unifamiliar, situada na Rua Eng.º José Frederico 
Ulrich, n.º 29 – Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  29/10/02, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera por 
unanimidade notificar o requerente nos termos dos a rtigos 100.º e 101.º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o pedido verifica-se que o projecto não c umpre com o art.º 47.º 
do Regulamento do Plano Director Municipal, relativ amente ao índice do lote, o qual 
não pode ser superior a 0,5. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido  ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. º 24.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. 

** 

N.º 1955/02 PROC.º N.º 870/02 - (fl. - 27) 

De O FAVORITO - CHURRASQUEIRA SNACK BAR, LDA., com sede na Rua 
Álvaro Pires de Miranda, Lote 48, Quinta de Santo António, freguesia de Marrazes, referente 
ao projecto de arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de autorização 
para legalização da alteração de uso de um estabelecimento para restauração, situado na 
Rua Álvaro Pires de Miranda, Lote 48 - Loja B – cave, Quinta de Santo António, freguesia de 
Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 30/10/02 pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor:  

“Analisado o pedido ao abrigo do disposto no 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 o uso da fracção pretendida não se enquadra no disposto no processo de 
loteamento (Lot. 31/80), no que se refere as áreas destinadas a comércio, de acordo com o 
aditamento ao alvará n.º 455/82 de 16/08/93, não podendo as mesmas ser excedidas; 

2.º o termo de responsabilidade não refere o cumprimento do disposto no 
Alvará de Loteamento; 

3.º não apresenta declaração válida da inscrição do autor do projecto em 
Associação Pública de Natureza Profissional; 

4.º o requerimento apresentado não está de acordo com a operação urbanística 
pretendida, uma vez que se verifica a existência de obras, bem como a alteração de uso 
pretendida é de restauração (art.º 1.º do Decreto-Regulamentar n.º 4/99 de 1 de Abril); 

5.º não apresenta acta de assembleia de condóminos com deliberação a 
autorizar as obras sobre partes comuns; 

6.º não apresenta memória descritiva e justificativa instruída com os elementos 
previstos no n.º 4 do art.º 11.º da Portaria n.º 1110/01, de 19 de Setembro, nomeadamente: 

6.1 descrição e justificação da proposta; 
6.2 enquadramento nos planos municipais e/ou loteamento; 
6.3 adequação da edificação à utilização pretendida, caracterização dos 

materiais, bem como indicação do numero máximo admissível de pessoas presentes no 
estabelecimento; 

7.º existem alterações ao projecto inicialmente aprovado (Proc. n.º 455/92), 
para o qual não apresenta: 
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7.1 planta do piso do edifício com identificação da respectiva fracção; 
7.2 projecto de arquitectura das alterações pretendidas com indicação das obras 

a efectuar nas cores convencionais (vermelhos e amarelos); 
7.3 estimativa de custo total da obra; 
7.4 calendarização da execução da obra; 
8.º não esclarece quanto ao disposto no Decreto-Regulamentar 4/99, de 1 de 

Abril, relativamente à localização das instalações sanitárias destinadas aos funcionários e 
localização da conduta de evacuação de fumos na cozinha; 

9.º não esclarece a localização do sistema de ventilação da casa de banho 
interior, de acordo com o art.º 87.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

10.º não apresenta projectos de especialidade; 
11. não apresenta projecto de Segurança Contra Incêndios, aprovado pelo 

Serviço Nacional de Bombeiros; 
12.º não apresenta parecer favorável emitido pelo Centro de Saúde; 
13. não apresenta extracto da Planta de Ordenamento à escala 1/10.000, com o 

local devidamente demarcado. 
Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 31.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.” 

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 do Procedimento Adm inistrativo, para no prazo de 30 
dias, dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da sua pretensão. 

** 

N.º 1956/02 PROC.º N.º 1013/02 - (fl. - 34) 

De DAVID DO CARMO PRIMITIVO, residente na Rua da Ermida, n.º 2 – 
Pedrome, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para alteração e remodelação de um 
edifício, situado na Avenida Marquês de Pombal, n.º 6, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  29/10/02, delibera por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da a lteração e remodelação do 
edifício acima referido, devendo apresentar project os de especialidade no prazo de 6 
meses. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 1957/02 PROC.º INF. N.º 66/02 - (fl. - 12) 

De ALBANO DIAS, residente na Estrada Nossa Senhora do Amparo, n.º 61, 
freguesia de Marrazes, referente à operação urbanística que consta do pedido de 
informação prévia sobre a viabilidade de construção de um pavilhão destinado a armazém, a 
levar a efeito na Rua das Calmeiras, em Fontainhas, freguesia de Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/10/02, delibera por 
unanimidade  viabilizar a pretensão, pelo prazo de um ano, nos t ermos do art.º 17.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,  condicionado ao seguinte:  

1.º cumprir com o disposto no Regulamento do Plano Director Municipal, 
nomeadamente alíneas b) e c) do art.º 49.º (relativ amente à altura do edifício e à área 
de solo a impermeabilizar, respectivamente), e art. º 71.º devendo prever 
estacionamento no interior da parcela; 

2.º prever o alargamento do arruamento do lado Nasc ente, garantindo uma 
faixa livre de 3,50m medidos ao eixo da via, acresc idos de 1,50m para passeio; 

3.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, 
nomeadamente Regulamento Geral das Edificações Urba nas, Regulamento do Plano 
Director Municipal e segurança contra incêndios. 

** 
PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 1958/02 PROC.º GENÉRICO N.º 160/02 - (fl. - 20)  

De DIRECÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO 
TERRITORIO - CENTRO, referente ao projecto de alteração de equipamentos de apoio da 
Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, no âmbito do Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira Ovar – Marinha Grande, em que é requerente o ANTÓNIO PEDROSA 
PARRACHO . 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/10/02, delibera por 
unanimidade emitir parecer favorável ao projecto de  alteração dos equipamentos de 
apoio acima referidos, devendo no que se refere às infra-estruturas, nomeadamente à 
estrutura da edificação, redes de abastecimento de água, drenagem de efluentes, 
telefones, gás e, ainda no que se refere à seguranç a contra incêndios, cumprir com o 
disposto na legislação aplicável, devendo o process o ser devidamente instruído com 
os respectivos projectos de especialidade, aprovado s pelas entidades competentes. 

Mais delibera dar conhecimento da presente delibera ção à Direcção 
Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território  - Centro 

** 
PONTO NÚMERO QUATRO 
N.º 1959/02 PROC.º LOT. N.º 85/78 (fl.257) 

De Francisco Pereira Gameiro Pedrosa, acompanhado de um requerimento de 
MOISÉS DE JESUS SANTOS , residente na Av. Marquês de Pombal Lote 1, B 2º em Leiria, 
proprietário do lote 5 do loteamento sito em Alto Vieiro, freguesia de Parceiros, a solicitar a 
aprovação da alteração ao mesmo. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 30.10.02, pelo 
Departamento de Urbanismo do seguinte teor: 

“Trata-se de uma alteração ao lote 5 que consiste no aumento da área coberta 
de 420m² para 683m². 

Analisado o processo verificam-se as seguintes questões: 
• Divergência na área do lote e área que consta na certidão do registo predial; 
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• O polígono de implantação e respectivos alinhamentos propostos excedem 
o contemplado para todo o loteamento, descaracterizando o mesmo; 

• A área de implantação e área de construção propostas não cumprem com o 
definido no loteamento e com os valores definidos no PDM; 

• Não são contemplados estacionamentos no interior do lote de acordo com o 
artigo 68º do Regulamento do PDM, correspondente ao aumento da área de construção; 

• Não são tidos em conta outros valores definidos no projecto de loteamento, 
tais como cércea e afastamentos; 

• As tabelas apresentadas em projecto fazem constar mais alterações nos 
restantes lotes do loteamento sem que as mesmas tenham sido requeridas pelos 
respectivos proprietários. 

Assim, em face do exposto propõe-se o indeferimento da pretensão ao abrigo do 
disposto na alínea a), do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, 
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01 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 do Procedimento Adm inistrativo, para no prazo de 10 
dias, dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da sua pretensão. 

** 
N.º 1960/02 PROC.º LOT. N.º 48/93- (fl 873) 

De Emília Marques Cordeiro e Outros, acompanhado de um requerimento de 
AFONSO PAIS GOMES  residente na Rua Alzira Barata Rodrigues Pires Miranda, lote 9 – 
Quinta de Santo António, freguesia de Marrazes, a solicitar a aprovação da alteração ao lote 
9, do loteamento sito em Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, na sequência do ofício n.º 291/02 da Junt a de Freguesia de 
Marrazes datado de 08/07/02 e de acordo com o despa cho do Sr. Vereador Fernando 
Carvalho datado de 28.10.02 sobre as informações da  Divisão Jurídica e do 
Departamento de Urbanismo delibera, por  unanimidade, revogar a deliberação n.º 
1099/02, datada de 24.06.02, ao abrigo do regime es tabelecido nos artigos 136.º n.º 1, 
138.º e 141.º a 146.º do Código do Procedimento Adm inistrativo. 

Mais delibera publicitar novo Aviso referente à abe rtura da discussão 
pública nos termos do n.º 3 do art.º 22.º e art.º 2 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
Dezembro com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 1 77/01 de 04 de Junho, dando 
sem efeito o Aviso n.º 21/02, e ainda, comunicar ao  requerente e à Junta de Freguesia 
de Marrazes o teor da decisão.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1961/02 PROC.º LOT. N.º 21/99 (fl. 130) 

De FRANCISCO PEREIRA ANTUNES FARIA , residente na Rua Dr. Oliveira 
Salazar, n.º 18, em Monte Real, acompanhado de um requerimento a solicitar a junção de 
elementos rectificados, conforme foi solicitado no ofício n.º 7083, de 11/07/00, referente ao 
loteamento sito no lugar de Quinta dos Pinhais, Serra de Porto do Urso, freguesia de Monte 
Real. 

No seguimento da deliberação de Câmara n.º 1762/00 datada de 28.06.2000, o 
requerente apresenta projecto de loteamento corrigido. 
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Analisadas as peças apresentadas verifica-se que a solução cumpre, na 
generalidade, com o PDM. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 30.10.02 delibera p or unanimidade aprovar o 
projecto de loteamento, de acordo com o Decreto-Lei  n.º 448/91 de 29 de Novembro 
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95 de 28 de Dezembro, condicionado ao 
seguinte: 

1.º Apresentar elementos esclarecedores quanto à ár ea total da 
propriedade e área remanescente; 

2.º Discriminar todas as áreas de cedência nomeadam ente para passeios, 
estacionamentos, arruamentos, zonas verdes, equipam ento; 

3.º Apresentar projectos de infra-estruturas no pra zo de um ano, 
elaborados de acordo com os respectivos pareceres t écnicos. 

** 
N.º 1962/02 PROC.º LOT. N.º 29/99 (fl. 254) 

De IMOCAPINAS – COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, LDA,  com sede 
na Rua do Pinhal Manso, n.º 487, freguesia de Barosa referente ao loteamento de uma 
propriedade sita no lugar de Sobreiro, Carreira d’Água, freguesia de Barosa. 

O loteamento foi aprovado pela deliberação de Câmara n.º 590/02 de 02.04.02, 
e tem os projectos de infra-estruturas com os pareceres favoráveis de todas as entidades. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 30.10.02, delibera,  por unanimidade, aprovar os 
projectos de infra-estruturas do loteamento acima r eferido e autorizar a emissão do 
respectivo alvará, condicionado ao seguinte: 

1.º- Áreas de cedência ao Município são as estabele cidas na deliberação 
supra referida; 

2.º- Apresentar as Garantias Bancárias nas quais de ve constar a seguinte 
cláusula “A Garantia apresentada não cessará em cas o algum sem autorização 
expressa da Câmara Municipal/EDP”: 

a) A favor da EDP no valor de €132.299,16 (IVA incl uído), destinados às 
infra-estruturas da rede eléctrica; 

b) A favor da Câmara Municipal no valor de €25.590, 15, destinados à 
execução dos arranjos exteriores; 

c) A favor da Câmara Municipal no valor de €300.481 ,94, destinados à 
execução da rede viária e murete conforme parecer d a folha n.º 316; 

d) A favor da Câmara Municipal no valor de €103.728 ,19, destinados à 
execução da rede de esgotos domésticos e pluviais; 

3.º- Efectuar o pagamento na tesouraria dos SMAS da  comparticipação para 
reforço da rede de água a montante do loteamento no  valor de €41.899,02 acrescido 
de IVA (folha n.º 309); 

4.º- Dar cumprimento às restantes condições estabel ecidas nos pareceres 
emitidos pelas várias entidades e serviços da Câmar a Municipal de Leiria para a 
realização de obras de urbanização, tendo para a su a execução o prazo de 2 anos. 

** 
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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** 
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PONTO NÚMERO CINCO 

EMPREITADA DE “EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA BARRE IRA”. INFORMAÇÃO 
SOBRE TRABALHOS A MAIS. PROC.º T.40/99 

N.º 1963/02 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado de 
uma informação do DOM na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais no 
valor de €3.590,00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade aprovar e 
autorizar a realização dos trabalhos a mais no valo r de €3.590,00  + IVA, devendo dar-
se conhecimento à firma FERNANDO SILVA & VIEIRA, CO NSTRUÇÕES, LDA. 

** 

PROJECTO DE AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ESCOLA BÁSIC A DE GÂNDARA DOS 
OLIVAIS – MARRAZES. APROVAÇÃO DO PROJECTO BASE. PRO C.º T.135/02 

N.º 1964/02 Presente uma informação do DOM propondo a aprovação do Projecto base para 
a obra em epigrafe. 

A Câmara tomou conhecimento e de acordo com a infor mação prestada pelo 
DOM, delibera por unanimidade aprovar o respectivo projecto base. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

PROJECTO DE REMODELAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEI RIA - ZONA 
ENVOLVENTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL. APROVAÇÃO DO PROJE CTO RELATIVO ÀS 
ACESSIBILIDADES E PARQUES DE ESTACIONAMENTO, EXECUÇ ÃO DAS 
RESPECTIVAS OBRAS, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS PARQ UES DE 
ESTACIONAMENTO NELAS INCLUÍDOS, GESTÃO E FISCALIZAÇ ÃO DAS 
EMPREITADAS RELATIVAS ÀS OBRAS DE LIGAÇÃO DO IC2 À ZONA DESPORTIVA E 
DOS ESTACIONAMENTOS E ARRANJOS EXTERIORES NA MARGEM  DIREITA DO RIO 

N.º 1965/02 Na sequência de deliberação camarária n.º 2428/01, tomada em reunião de 
01.10.03, a Câmara Municipal de Leiria transferiu, através de protocolo, para a Empresa 
Municipal LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, EM, a utilização e exploração do 
Estádio Municipal de Leiria, incluindo as obras da sua remodelação para o EURO-2004. 

Além das obras de remodelação do Estádio, o projecto Euro-2004 implica a 
necessidade de construir ou requalificar as vias de acesso e penetração entre as vias 
constantes do PRN e a zona do Estádio Municipal de Leiria, bem como a construção de 
lugares de estacionamento para veículos ligeiros e autocarros em parques, subterrâneos ou 
à superfície, integrados no perímetro de segurança do estádio, nos termos e condições 
exigidos pela UEFA. 



 

CMLeiria/Acta n.º 43 de 2002.11.04 

.001748-(18) 

Para a execução daquelas obras, a Câmara Municipal de Leiria celebrou, em 11 
de Julho de 2001, com o IEP – Instituto das Estradas de Portugal, e, em 30 de Janeiro de 
2002, com o Instituto Nacional de Desporto e a Sociedade Portugal 2004, contratos-
programa que, para além dos compromissos assumidos pela Câmara, definem o regime de 
comparticipação financeira daquelas entidades nas referidas obras. 

No contrato-programa celebrado com o Instituto Nacional de Desporto e a 
Sociedade Portugal 2004, interveio, também, como outorgante a empresa municipal 
Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo, EM, que assumiu uma responsabilidade solidária 
com a Câmara Municipal pelo cumprimento de todas as obrigações emergentes daquele 
contrato. 

Dando sequência aos citados contratos-programa, a Câmara Municipal adjudicou 
à empresa TECNEP – Estudos e Projectos de Desenvolvimento, Ld.ª, a elaboração do 
projecto de execução de infra-estruturas das acessibilidades/arruamentos, infra-estruturas 
de base, estacionamentos e arranjos exteriores da zona envolvente do Estádio e à empresa 
GRID – Consultas, Estudos e Projectos de Engenharia, Ld.ª, o projecto de execução da 
Ponte rodoviária urbana sobre o Rio Lis, na ligação da Almuinha Grande à Zona Desportiva, 
tendo já sido celebrados os respectivos contratos em  13 e 27 de Setembro do ano em 
curso. 

Porém, a concretização daquelas e das restantes obras abrangidas pelo EURO 
2004 exige uma sequência lógica e uma calendarização rigorosa na sua execução, por 
forma a que, na data exigida pela UEFA, estejam todas concluídas. 

Daí que seja aconselhável que as obras mais directamente ligadas ao projecto 
sejam geridas por uma única entidade, neste caso a Empresa LEIRISPORT, EM, porque 
gere as obras de remodelação do Estádio, racionalizando-se, deste modo, custos e 
rentabilizando-se os meios, além de prevenir atrasos desnecessários que a dispersão na 
gestão e fiscalização das várias obras sempre ou quase sempre acarreta. 

Acresce que, ocorrendo uma parte considerável dos trabalhos fora das horas 
regulamentares ou por turnos, a fiscalização das referidas obras, de forma permanente e 
sistemática, seria posta em causa, uma vez que, por um lado, o trabalho extraordinário por 
parte dos agentes e funcionários não pode exceder duas horas por dia, nem ultrapassar as 
120 horas por ano, nos termos do artigo 27.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de 
Agosto e, por outro, a Câmara Municipal não dispõe de meios humanos suficientes que 
permita afectar o pessoal necessário àquelas funções de fiscalização sem que se verifique o 
excesso de horas de trabalho para além daquele limite legal. 

Nestas circunstâncias, a solução passa pela aquisição dos respectivos serviços 
no exterior, com recurso à empresa municipal LEIRISPORT, EM. Trata-se de uma solução 
“fora” do quadro de pessoal da Câmara, mas “dentro” do Município que detém a totalidade 
do capital daquela entidade.  

As obras, cuja responsabilidade pela gestão e fiscalização das respectivas 
empreitadas se pretende atribuir a esta empresa municipal, são as seguintes: Ligação do 
IC2 à Zona Desportiva, Estacionamento e Arranjos Exteriores na Margem Direita e 
Acessibilidades e Parques de Estacionamento. 

Relativamente a estas últimas, incluídas no Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo que a LEIRISPORT, EM, juntamente com a Câmara Municipal, 
celebrou com o Instituto Nacional de Desporto e a Sociedade Portugal 2004, SA justifica-se 
que, além da gestão e fiscalização, seja, também, atribuída à LEIRISPORT, EM, a 
responsabilidade pelo lançamento da respectiva empreitada, bem como, após a sua 
construção, o direito à exploração dos Parques de Estacionamento incluídos naquela 
empreitada e identificados na Planta anexa. 
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A concretização daquele direito será feita, no caso do Parque P3, através da sua 
cedência em direito de superfície por tempo a determinar e, nos demais Parques, mediante 
a constituição do seu usufruto até 31 de Agosto de 2004. 

Como contrapartida daquele direito, a empresa LEIRISPORT assumirá o encargo 
de construir ou reparar as acessibilidades incluídas no mesmo projecto. 

Para o efeito, será celebrado um contrato-programa, entre a Câmara e a 
Leirisport, EM, no qual serão acordadas as condições a que as partes se obrigam para a 
realização daqueles investimentos e dos objectivos programados. 

Apreciado o assunto, a Câmara Municipal delibera po r maioria, com os 
votos contra dos Srs. Vereadores Dr. José Manuel Si lva, Dr. Hélder Roque e Dr.ª 
Manuela Santos. aprovar o projecto relativo às Aces sibilidades e Parques de 
Estacionamento e atribuir à empresa municipal Leiri sport – Desporto, Lazer e 
Turismo, EM, nos termos constantes do contrato-prog rama a celebrar entre as partes, 
a responsabilidade pela: 

a) Construção das obras relativas às Acessibilidade s e Parques de 
Estacionamento, incluindo o lançamento, gestão e fi scalização da respectiva 
empreitada; 

b) Gestão e Fiscalização da empreitada relativa às obras de Ligação do IC2 à 
Zona Desportiva; 

c) Gestão e Fiscalização da empreitada relativa às obras dos Estacionamentos 
e Arranjos Exteriores na Margem Direita; 

d) Manutenção e exploração dos Parques de Estaciona mento a construir e 
identificados na Planta anexa, mediante a cedência em direito de superfície do Parque 
P3 e a constituição do usufruto sobre os demais Par ques, nos termos e condições a 
definir entre as partes. 

Mais delibera aprovar em minuta o texto da presente deliberação. 

** 

CONTRATO-PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIP AL DE LEIRIA E A 
LEIRISPORT – DESPORTO, LAZER E TURISMO, EM 

N.º 1966/02 No seguimento da deliberação de 02.11.04 do assunto “Projecto de 
remodelação do Estádio Municipal de Leiria – Zona envolvente do Estádio Municipal” foi 
presente o contrato-programa em epígrafe que abaixo se transcreve: 

“CONTRATO-PROGRAMA 
A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E 

A LEIRISPORT – DESPORTO, LAZER E TURISMO, EM 
Considerando: 

A realização do próximo Campeonato Europeu de Futebol, em 2004, em 
Portugal, para o qual o Estádio Municipal de Leiria foi um dos escolhidos; 

A necessidade de construir ou requalificar as vias de acesso e penetração entre 
as vias constantes do PRN e a zona do Estádio Municipal; 

O programa de construção dos lugares de estacionamento para veículos ligeiros 
e para autocarros, em parques, subterrâneos ou à superfície, integrados no perímetro de 
segurança do estádio, nos termos e condições exigidos pela UEFA bem como lugares de 
estacionamento; 
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Que a empresa municipal Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo, EM, é a 
entidade responsável pela execução das obras de remodelação do Estádio Municipal; 

A deliberação da Câmara Municipal, tomada em reunião de 02.11.04, que 
atribuiu à Leirisport, EM, a responsabilidade pela construção das obras relativas às 
Acessibilidades e Parques de Estacionamento, incluindo o lançamento, gestão e fiscalização 
da respectiva empreitada, bem como a gestão e fiscalização das empreitadas relativas às 
obras de Ligação do IC2 à Zona Desportiva e aos Estacionamentos e Arranjos Exteriores na 
Margem Direita e, ainda, a posterior manutenção e exploração dos Parques a construir; 

Que tal deliberação faz depender a atribuição daquela responsabilidade da 
celebração, entre as partes, de um contra-programa que contenha os direitos e obrigações 
de cada uma; 

É celebrado entre a Câmara Municipal de Leiria, com sede no Largo da 
República, 1, em Leiria, adiante designada abreviadamente por CML ou 1.ª Outorgante, 
representada neste acto pela sua Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno Campos, e a Leirisport 
– Desporto, Lazer e Turismo, EM, Empresa Pública Municipal, titular do cartão de 
identificação de pessoa colectiva n.º 505183692, com sede no Edifício NERLEI, Arrabalde 
d’Aquém, 2401-977, Leiria, adiante abreviadamente designada por LEIRISPORT ou 2.ª 
Outorgante, neste acto representada pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. 
Paulo Jorge Rabaça Saraiva, e por um Administrador, Eng.º Fernando Brites Carvalho, o 
presente contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto definir os termos e condições de 
atribuição à LEIRISPORT da responsabilidade na execução das obras de 
construção/requalificação das vias envolventes ao Estádio Municipal e de Parques de 
Estacionamento, Ligação do IC2 à Zona Desportiva e Estacionamento e Arranjos Exteriores 
na Margem Direita, as quais estão inseridas Projecto de Remodelação e Ampliação do 
Estádio Municipal de Leiria. 
2. As obras referidas no número anterior correspondem, de acordo com os respectivos 
projectos já aprovados ou a aprovar pela Câmara Municipal, às seguintes empreitadas: 

a) Acessibilidades e Parques de Estacionamento; 
b) Ligação do IC2 à Zona Desportiva; 
c) Estacionamento e Arranjos Exteriores na Margem Direita. 

3. Constitui, ainda, objecto deste contrato a concessão à LEIRISPORT do direito de 
exploração dos Parques de Estacionamento a construir junto do Estádio e identificados na 
Planta anexa.    

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Âmbito da responsabilidade) 

1. De acordo com a cláusula anterior, a LEIRISPORT será responsável por: 
a) Lançamento, gestão, fiscalização, execução e pagamento da obra, desde a fase do 
anúncio até à sua conclusão e recepção provisória, da empreitada referida na alínea a) 
do n.º 2 da cláusula primeira; 
b) Gestão e fiscalização das empreitadas referidas nas alíneas b) e c) do n.º 2 da 
cláusula primeira. 

2- A Gestão e Fiscalização das empreitadas a que se refere a alínea b) do número anterior 
- Ligação do IC2 à Zona Desportiva e Estacionamento e Arranjos Exteriores na Margem 
Direita - serão transferidas para a LEIRISPORT, através de protocolo, após a celebração 
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dos respectivos contratos com os adjudicatários, devendo a possibilidade de tal 
transferência constar expressamente dos cadernos de encargo e dos referidos contratos. 
2. A transferência a que se refere o número anterior será acompanhada da cedência da 
posição contratual da Câmara nos contratos de aquisição de serviços celebrados, em 13 e 
27 de Setembro de 2002, respectivamente com as empresas TECNEP – Estudos e 
Projectos de Desenvolvimento, Ld.ª e GRID – Consultas, Estudos e Projectos de 
Engenharia, Ld.ª, excepto no que toca ao pagamento dos respectivos serviços prestados, 
previsto na cláusula quinta dos referidos contratos, que continuará a ser da responsabilidade 
da Câmara Municipal. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Exploração dos Parques de Estacionamento) 

1. É atribuído à LEIRISPORT, nos termos do disposto nos números seguintes, o direito de 
criar, manter e explorar os Parques de Estacionamento identificados na Planta anexa. 
2. Para a concretização do direito de exploração do Parque de Estacionamento identificado 
na planta anexa como P3 será constituído, a favor da LEISIPORT, um direito de superfície 
sobre aquela parcela de terreno, pelo prazo de noventa e nove anos a contar da data da 
assinatura da respectiva escritura pública. 
3. Para a concretização do direito de exploração dos demais Parques de Estacionamento, 
identificados na planta anexa como P1, P2, P4B, P4C e P4D, será constituído a favor da 
LEIRISPORT, logo que construídos, o direito de usufruto sobre os mesmos que durará até 
31 de Agosto de 2004. 
4. Como contrapartida da transmissão dos direitos referidos nos números anteriores, a 
LEIRISPORT obriga-se a construir ou reparar as acessibilidades incluídas na empreitada a 
que se refere a alínea a) do n.º 2 da cláusula primeira deste contrato. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Obrigações da 2.ª Outorgante) 

A 2.ª Outorgante obriga-se a: 
1. Lançar, gerir e executar, desde a fase do anúncio do concurso até à sua conclusão, a 
empreitada de Acessibilidades e Parques de Estacionamento, de acordo com o projecto 
aprovado, com os contratos-programa celebrados com o Instituto das Estradas de Portugal 
e o Instituto Nacional de Desporto e nos termos e condições exigidos pela UEFA, cabendo-
lhe designadamente: 

a) Tomar as iniciativas conducentes à abertura do concurso para a adjudicação da 
obra; 
b) Aprovar a minuta e celebrar o respectivo contrato de empreitada; 
c) Proceder à consignação da obra e elaborar o respectivo auto; 
d) Fiscalizar a execução dos contratos; 
e) Elaborar autos de medição dos trabalhos executados e, uma vez devidamente 
verificados, aprovados e visados, proceder aos correspondentes pagamentos ao 
empreiteiro;  
f) Elaborar a conta final; 
g) Proceder à recepção provisória da obra; 
h) Praticar todos os demais actos legalmente previstos. 

2. Assumir a responsabilidade contratual ou extracontratual emergente de quaisquer actos 
ou omissões que se enquadrem nos seus poderes de gestão, perante o IND e terceiros, 
relacionados directa ou indirectamente com a execução das obras referidas no número 
anterior. 
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3. Gerir e fiscalizar, com o máximo rigor e eficácia, os trabalhos relativos às empreitadas de 
Ligação do IC2 à Zona Desportiva e ao Estacionamento e Arranjos Exteriores na Margem 
Direita, cabendo-lhe exercer as funções de representante do dono da obra e de fiscal, nos 
termos previstos no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nomeadamente: 

a) Proceder à consignação das obras e elaborar os respectivos autos; 
b) Aprovar o plano de trabalhos definitivo; 
c) Aprovar os materiais; 
d) Fiscalizar a execução dos contratos; 
e) Elaborar autos de medição dos trabalhos executados e, uma vez devidamente 
verificados, aprovados e visados, remetê-los à CML para que esta proceda aos 
correspondentes pagamentos ao empreiteiro;  
f) Elaborar a conta final; 
g) Proceder à recepção provisória da obra; 
h) Praticar todos os demais actos legalmente previstos. 

4. Cumprir e fazer cumprir os prazos estabelecidos para o lançamento e conclusão das 
obras referidas nos números anteriores, por forma a que sejam concluídas nos prazos 
fixados pela UEFA. 
5. Respeitar e fazer respeitar a legislação e os regulamentos técnicos aplicáveis, bem 
como todas as condições e requisitos exigidos pela UEFA e pelos contratos-programa que a 
CML celebrou com o IEP e o IND.  
6. Assumir a posição contratual da Câmara nos contratos de aquisição de serviços 
celebrados, em 13 e 27 de Setembro de 2002, respectivamente com as empresas TECNEP 
– Estudos e Projectos de Desenvolvimento, Ld.ª e GRID – Consultas, Estudos e Projectos 
de Engenharia, Ld.ª, de acordo com o previsto no n.º 3 da cláusula segunda do presente 
contrato. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Obrigações da 1.ª Outorgante) 

A CML obriga-se a: 
1. Facultar, em tempo oportuno, o projecto relativo à empreitada de Acessibilidades e 
Parques de Estacionamento referida na alínea a) do n.º 2 da Cláusula Primeira; 
2. Comparticipar no pagamento das obras referidas no número anterior, de acordo com o 
disposto na Cláusula Sexta;  
3. Nomear a 2.ª Outorgante como seu representante e fiscal das obras relativas às 
empreitadas de Ligação do IC2 à Zona Desportiva e Estacionamento e Arranjos Exteriores 
na Margem Direita e celebrar os respectivos Protocolos, de acordo com o previsto no n.º 2 
da Cláusula Segunda; 
4. Comunicar às empresas TECNEP – Estudos e Projectos de Desenvolvimento, Ld.ª e 
GRID – Consultas, Estudos e Projectos de Engenharia, Ld.ª, a transferência da sua posição 
contratual para a 2.ª Outorgante, nos termos previstos no n.º 3 da Cláusula Segunda; 
5. Constituir, a favor da 2.ª Outorgante, o direito de superfície sobre o Parque de 
Estacionamento P3 e o direito de usufruto sobre os Parques de Estacionamento P1, P2, 
P4B, P4C e P4D, de acordo com o disposto na Cláusula Terceira. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Comparticipação da CML na empreitada de 

Acessibilidades e Parques de Estacionamento) 
1. A CML contribuirá, para a execução da empreitada relativa às obras de Acessibilidades 
e Parques de Estacionamento, referida na alínea a) do n.º 2 da Cláusula Primeira, até ao 
valor de €3.600.000 (três milhões e seiscentos mil euros). 
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2. O pagamento da verba referida no número anterior será efectuado em quatro prestações 
assim discriminadas: 

- a primeira, no valor de €900.000, em 28 de Fevereiro de 2003; 
- a segunda, no valor de €900.000, em 30 de Maio de 2003; 
- a terceira, no valor de €900.000, em 31 de Julho de 2003 e 
- a quarta, no valor restante, em 31 de Outubro de 2003. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Revisão ou alteração do Contrato-Programa) 

Qualquer alteração ou revisão do Contrato-Programa revestirá a forma de documento 
escrito, assinado por ambas as partes. 

CLÁUSULA OITAVA 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões resultantes da aplicação do presente contrato serão 
resolvidas por mútuo acordo. 

CLÁUSULA NONA 
(Duração e Entrada em vigor) 

O presente contrato-programa durará até à concretização do seu objecto e entra em vigor 
na data da sua assinatura por ambas as partes.” 

CLÁUSULA DÉCIMA 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 
alínea a) do Art.º 5.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 
Art.º 3.º do Código do Imposto do Selo. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por maioria,  com os votos contra 
dos Srs. Vereadores Dr. José Manuel Silva, Dr. Héld er Roque e Dr.ª Manuela Santos, 
aprovar o Contrato-Programa acima transcrito.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

CEDÊNCIA À LEIRISPORT DO DIREITO DE SUPERFÍCIE  

N.º 1967/02 Na Cláusula Décima-Primeira do Protocolo de cedência de utilização e 
exploração do Estádio Municipal de Leiria celebrado com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer 
e Turismo, EM, a Câmara Municipal prometeu transmitir àquela Empresa Municipal o direito 
de superfície sobre as áreas que constituíam o Estádio, bem como das áreas necessárias à 
sua remodelação de acordo com as exigências para a realização do Euro-2004. 

Importa, agora, concretizar a referida promessa, constituindo a favor da Empresa 
Municipal LEIRISPORT, EM o direito de superfície sobre a parcela de terreno onde está a 
ser remodelado o Estádio Municipal, permitindo-lhe assim, que possa candidatar-se ao 
Quadro Comunitário de Apoio III – Medida Desporto – PRODED – Programa Operacional do 
Desporto, uma vez que, para este efeito, é indispensável que aquela empresa seja ou 
proprietária do terreno ou do seu direito de superfície. 
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Assim, tendo em conta o disposto nos artigos 21.º e  seguintes da Lei n.º 
2030, de 22 de Junho de 1948, e artigos 1524.º e se guintes do Código Civil, a Câmara 
Municipal delibera por maioria, com os votos contra  dos Srs. Vereadores Dr. José 
Manuel Silva, Dr. Hélder Roque e Dr.ª Manuela Santo s: 

1.º - Constituir a favor da empresa municipal LEIRI SPORT – Desporto, Lazer 
e Turismo, EM, o direito de superfície sobre uma pa rcela de terreno com a área de 
44.323 metros quadrados, com o valor de €221.615, q ue destaca do prédio rústico, 
sito na freguesia de Leiria, concelho de Leiria, de scrito na 1.ª Conservatória do 
Registo Predial de Leiria sob o n.º 63694, do Livro  B – 176, com inscrição 17881 do 
Livro G-20 de aquisição a favor da Câmara Municipal , inscrito na matriz predial 
respectiva sob o artigo 248, que corresponde aos ar tigos 711, 712 e 714 rústicos e 789 
urbano em vigor na anterior matriz e constantes da referida descrição predial, a qual 
passa a constituir prédio distinto, devidamente ass inalada em planta e demarcada no 
local, ficando a confrontar do Norte, Sul e Nascent e com Câmara Municipal de Leiria e 
do Poente com Manuel de Oliveira Lagoa e outros,  nas seguintes condições: 

a) A parcela de terreno sobre a qual se constitui o  direito de superfície destina-se 
à remodelação/construção do novo Estádio Municipal de Leiria, bem como à 
construção de um Edifício no Topo Norte do Estádio,  composto por três partes 
distintas, e de dois Parques de Estacionamento subt errâneos, tudo de acordo com os 
projectos aprovados ou a aprovar pela Câmara Munici pal de Leiria.  

b) O prazo de duração do direito de superfície é de  noventa e nove anos, podendo 
ser prorrogado por igual período de tempo, se nisso  estiverem de acordo o 
proprietário e o superficiário. No caso de qualquer  das partes querer evitar a 
prorrogação automática, deve avisar o outro contrae nte com a antecedência mínima 
de um ano em relação ao termo do prazo da cedência.  

c) As obras de remodelação/construção do Estádio Mu nicipal devem obedecer 
aos requisitos exigidos pela UEFA para a realização  do Euro-2004 e estar concluídas 
até ao fim do prazo estabelecido por aquela entidad e. 

d) O superficiário obriga-se a obter todas as autor izações e licenciamentos legais 
necessários à realização das construções referidas na alínea a), bem como, depois de 
concluídas, a cuidar das mesmas como o faria um pro prietário prudente, mantendo-as 
em perfeito estado de conservação, ficando o uso e modelo de gestão do edifício no 
topo Norte do Estádio dependente da aprovação da Câ mara Municipal. 

e) As obras a realizar pelo superficiário, de remod elação/construção do novo 
Estádio para o Euro-2004, bem como a sua manutenção  e conservação, poderão ser 
comparticipadas por subsídios a atribuir pela Câmar a, nos termos da lei.  

f) Se às construções for dado fim diferente daquele  em função do qual o direito 
de superfície foi cedido, o mesmo reverte para a Câ mara Municipal de Leiria. 

g) Se as construções forem destruídas e o superfici ário não as reconstruir no 
prazo que lhe for fixado para o efeito, o direito d e superfície reverte para a Câmara 
Municipal de Leiria. 

h) Se o superficiário se extinguir durante o prazo de validade do direito de 
superfície, o mesmo reverte para a Câmara Municipal  de Leiria. 

i) Na situação prevista na alínea f), a propriedade  do edifício e as benfeitorias 
entretanto realizadas passam para a proprietária do  solo, mediante justa 
indemnização a pagar ao superficiário. 

j) Nas situações previstas nas alíneas g) e h), a p ropriedade do edifício e as 
benfeitorias entretanto realizadas passam para a pr oprietária do solo sem que o 
superficiário tenha direito a qualquer indemnização . 
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l) A cedência do direito de superfície é feita a tí tulo gratuito. 
m) Fica salvaguardado o direito de utilização do Es tádio pela Câmara Municipal de 

Leiria para a realização de provas e de outras acti vidades por si organizadas, ou 
promovidas por outras entidades com o seu apoio, se mpre que o solicite por escrito 
ao superficiário, com a antecedência mínima de, pel o menos, 30 dias. 

n) Sempre que se verifique a utilização do Estádio nos termos da alínea anterior, a 
Câmara atribuirá ao superficiário uma indemnização compensatória de acordo com os 
preços em vigor. 

o) Não é permitida a transmissão do direito de supe rfície a terceiros sem 
autorização expressa da Câmara Municipal de Leiria.  

p) Ao direito de superfície é atribuído o valor de €177.292. 
2.º - Enviar ao 1.º Cartório Notarial Especializado  de Leiria os documentos 

necessários para a celebração da escritura de const ituição do direito de superfície e 
de doação. 

3.º - Conferir poderes à Senhora Presidente para ou torgar a mencionada escritura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

PUBLICIDADE - CARLOS & FERNANDO CONTENTE, LDA.- REN OVAÇÃO (ENT. 
28512/00) 

N.º 1968/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
renovação da licença de publicidade, que se encontra colocada nas suas instalações sitas 
na Av.ª Marquês de Pombal, lote 5, Sul r/c esq.º, Leiria. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 

PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL – PUBLICIDADE, LDA . - RENOVAÇÃO - (ENT. 
28666/02) 

N.º 1969/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
renovação por mais um ano do Alvará n.º 100/01 referente a um painel publicitário que se 
encontra colocado no topo da Avenida Dr. Sá Carneiro, freguesia de Marrazes. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido,  mantendo-se as 
condições impostas pela deliberação n.º 1305/01, de  23/05/01. 

** 

PUBLICIDADE – ABRAÃO DOS SANTOS TEIXEIRA (ENT.12531 /00) 

N.º 1970/02 Presente o processo do qual consta a participação n.º 3420 elaborada pelos 
Serviços de Fiscalização, referente à colocação de publicidade e toldo publicitário com os 
dizeres “Estabelecimentos Teixeira Confecção Homem, Senhora e Criança”, sito em rua 28 
de Maio, freguesia de Monte Real, sem possuir a respectiva licença.  
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A Câmara, na sequência da sua deliberação de 02.08. 26 e depois de ter sido 
efectuada audiência prévia dos interessados nos ter mos dos artigos 100.º e 101.º do 
código do Procedimento Administrativo, aprovado pel o Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 
de Novembro, com as alterações introduzidas pelo De creto-Lei n.º 6/96, de 31 de 
Janeiro, delibera por unanimidade ordenar a remoção  de diversa publicidade 
colocada sem prévio licenciamento, bem como do told o publicitário, nos termos do 
artigo 20.º, n.º 2, alínea a) e n.º 3 do Regulament o Municipal da Publicidade, fixando, 
para tal, o prazo de 8 dias. 

No caso de não cumprimento dentro do prazo fixado, será a Câmara a 
promover a remoção da mesma, sendo o infractor resp onsável pelo pagamento de 
todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.ºs 4  e 5 do mesmo artigo. 

** 

PUBLICIDADE - PORTIS - HOTÉIS PORTUGUESES, SA (INT. 6931/02) 

N.º 1971/02 Presente o processo do qual consta a participação n.º 3886 elaborada pelos 
Serviços de Fiscalização, referente à existência de diversa publicidade no edifício do Hotel 
Ibis, sito no Lote 56 da Quinta do Taborda, em Leiria,  sem possuir licença para o efeito. 

A Câmara, na sequência da sua deliberação de 02.09. 02 e depois de ter 
sido efectuada audiência prévia dos interessados no s termos dos artigos 100.º e 101.º 
do código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo  Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de 
Janeiro, delibera por unanimidade ordenar a remoção  de diversa publicidade 
colocada sem prévio licenciamento, nos termos do ar tigo 20.º, n.º 2, alínea a) e n.º 3 
do Regulamento Municipal da Publicidade, fixando o prazo de 8 dias. 

No caso de não cumprimento dentro do prazo fixado, será a Câmara a 
promover a remoção da mesma, sendo o infractor resp onsável pelo pagamento de 
todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.ºs 4  e 5 do mesmo artigo. 

** 
PUBLICIDADE - CLÁUDIO LUÍS ALMEIDA GONÇALVES(ENT.66 97/00) 

N.º 1972/02 Presente o processo do qual consta o pedido de licenciamento de 
publicidade a colocar nas suas instalações sitas na Quinta de Santo António, lote 57, em 
Leiria, bem como a participação n.º 2558 elaborada pelos Serviços de Fiscalização, 
referente à referida publicidade sem licença. 

A Câmara, na sequência da sua deliberação de 02.08. 26 e depois de ter 
sido efectuada audiência prévia dos interessados no s termos dos artigos 100.º e 101.º 
do código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo  Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de 
Janeiro, delibera por unanimidade ordenar a remoção  do painel publicitário colocado 
sem prévio licenciamento, nos termos do artigo 20.º , n.º 2, alínea a) e n.º 3 do 
Regulamento Municipal da Publicidade, fixando o pra zo de 8 dias. 

No caso de não cumprimento dentro do prazo fixado, será a Câmara a 
promover a remoção do mesmo, sendo o infractor resp onsável pelo pagamento de 
todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.ºs 4  e 5 do mesmo artigo. 
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** 

PUBLICIDADE- GABRIEL FRANCISCO JERÓNIMO (ENT. 29296 /00) 

N.º 1973/02 Presente o processo do qual consta a participação n.º 4392 elaborada pelos 
Serviços de Fiscalização, referente a quatro painéis publicitários que se encontram 
colocados na Estrada Nacional n.º 109 (Rua Nossa Sr.ª de Fátima, Coimbrão), sem estarem 
devidamente licenciados. 

A Câmara, na sequência da sua deliberação de 02.08. 26 e face ao teor da 
carta apresentada pelo requerente, no exercício do direito de audição, invocando que 
já procedeu à retirada dos quatro painéis, delibera  por unanimidade ordenar que 
através dos Serviços de Fiscalização seja confirmad a a remoção, com vista ao 
arquivamento do processo. 

** 

PUBLICIDADE – AFIXE PUBLICIDADE EXTERIOR, LDA.(ENT. 28348/00) 

N.º 1974/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
renovação da licença de publicidade, referente a um painel que se encontra colocado ao Km 
132,800 do IC2 (Madalena). 

A Câmara, considerando que a Firma requerente não s e pronunciou nos 
termos dos artigos 100.º e 101.º do CPA (Código do Procedimento Administrativo), 
delibera por unanimidade manter o indeferimento pel os motivos constantes da 
deliberação n.º 1546/02, bem como ordenar a remoção  no prazo de 8 dias, por se 
encontrar colocado sem licenciamento, nos termos do  art.º 20.º n.º 2, alínea a) e n.º 3 
do Regulamento Municipal da Publicidade em vigor ne ste concelho. 

No caso de não cumprimento dentro do prazo fixado, será a Câmara a 
promover a remoção da mesma, sendo o infractor resp onsável pelo pagamento de 
todas as despesas ocasionadas, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do mesmo artigo.  

** 

PUBLICIDADE – ADVERTISING PLUS – EXPLORAÇÃO E GESTÃ O DE SUPORTES 
PUBLICITÁRIOS, LDA. (ENT. 28669/02) 

N.º 1975/02 Presente o processo da Firma mencionada em epígrafe, com sede na Rua 
de Tomar, 77 – 2.º d.º - A, Leiria, do qual consta o pedido de licenciamento de publicidade 
numa viatura com a matrícula 84-83-TA e com praça no concelho de Leiria. 

A Câmara, delibera por unanimidade deferir o pedido , devendo a afixação 
da publicidade obedecer às condições aprovadas pela  DGV, conforme Despacho n.º 
11106/97, de 29 de Outubro, publicado a pág. 14093,  do Diário da República II Série n.º 
264, de 14/11/97. 

** 
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MERCADO DE VENDA POR GROSSO DO FALCÃO – NOVA ATRIBU IÇÃO DE 
LUGARES 

N.º 1976/02 Presente o processo mencionado em epígrafe acompanhado da acta da 
Comissão de Abertura e Análise das Propostas apresentadas ao Concurso aberto pelo 
Edital N.º205/2002, para Atribuição de Lugares de Terrado Cativos no Mercado de Venda 
por Grosso do Falcão – Têxteis, Vestuário, Calçado e Afins (5.ªs Feiras), nomeada pela 
Câmara Municipal em reunião de 2002/10/07, a qual é do seguinte teor: 

“ACTA DA COMISSÃO DE ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS AO CONCURSO 
PARA ATRIBUIÇÃO DE LUGARES DE TERRADO CATIVOS NO MERCADO DE VENDA 

POR GROSSO DO FALCÃO – TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADO E AFINS (5ªS FEIRAS) 
– EDITAL N.º 205/2002” 

No dia 31 de Outubro de 2002, pelas 10.30 horas, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho de Leiria a Comissão, constituída por Maria Manuela Catarino Carvalhão Tavares 
Resende – Presidente, Veríssima Gaspar Gonçalves – Vogal e Rui Manuel de Sousa 
Fernandes – Vogal, designada em deliberação N.º 1805/02 tomada em reunião da Câmara 
Municipal de 2002/10/07, procedeu ao acto público de abertura de propostas apresentadas 
para o “Concurso para atribuição de lugares de terrado cativos no Mercado de Venda por 
Grosso do Falcão – Têxteis, Vestuário, Calçado e Afins (5.ªs Feiras)”, tendo apresentado 
propostas os seguintes concorrentes: 

1- Branquinho, Alves & Fonseca, Lda. 
2- Lindamoda – Comércio de Vestuário, Lda. 
3- Maria Filomena Silvestre Sobreiro Bernardo 
4- Joaquim Jesus Augusto 
5- Reinaldo Pinheiro da Costa 
6- Maria da Graça Leal Babo 
Após a abertura do sobrescrito exterior e feita a conferência dos documentos foi 

a Comissão unânime na decisão de admitir todos os concorrentes. 
A concorrente n.º 3 – Maria Filomena Silvestre Sobreiro Bernardo é admitida 

condicionalmente por o documento exigido pela alínea a), do ponto 3.2. do Programa de 
Concurso não fazer prova do registo, nas Finanças, da actividade como grossista, devendo 
ser notificada para apresentar esse documento no prazo de 10 dias a contar da data da 
notificação.  

Não tendo comparecido , no acto, concorrentes, procedeu-se, de imediato, à 
abertura dos sobrescritos contendo a proposta, cujos valores, para cada lugar constam do 
mapa anexo à presente acta. 

Concluída a abertura a Comissão decidiu admitir todas as propostas. 
De seguida, a Comissão procedeu, em reservado, à análise das propostas, para 

o que foram seguidos os critérios de preferência indicados na proposta de cada concorrente 
e os mencionados no ponto 5.1. do Programa de Concurso. 

Concluída a análise, a Comissão decidiu propor a atribuição de um lugar ou de 
um lote aos concorrentes conforme a seguir se indica, pelo valor mais elevado: 

 
N.º 

 
Concorrentes 

 
Lugar/Lote 

Valor da 
proposta (€) 

1 Branquinho Alves & Fonseca, Lda. 237 450,00 

2 LINDAMODA – Comércio de Vestuário, Lda. 257PE 250,00 

3 Maria Filomena Silvestre Sobreiro Bernardo 82 250,00 
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4 Joaquim de Jesus Augusto 261PE 250,00 

5 Reinaldo Pinheiro da Costa 68 500,00 

6 Maria da Graça Leal Babo 194/195 1010,00 

 
À concorrente n.º 3 – Maria Filomena Silvestre Sobreiro Bernardo, por ter sido 

admitida condicionalmente, e uma vez que não há outros concorrentes para o mesmo lugar, 
propõe-se que seja atribuído o lugar n.º 82 sob a condição de apresentar o documento em 
falta no prazo estipulado. 

Não havendo mais assuntos a tratar a Comissão deu por encerrados os 
trabalhos, lavrando a presente acta que vai ser assinada por todos os membros. 

Leiria e Secretaria da Câmara Municipal, aos trinta e um dias do mês de Outubro 
do ano dois mil e dois.” 

A Câmara, depois de analisar o processo delibera po r unanimidade 
adjudicar o direito de ocupação dos lugares cativos  do Mercado de Venda por Grosso 
do Falcão aos concorrentes e pelo valor das suas pr opostas, conforme é proposto 
pela Comissão de Abertura e Análise das Propostas.  

Mais delibera conceder o prazo de dez dias a contar  da data da notificação, 
à concorrente n.º 3 - Maria Filomena Silvestre Sobr eiro Bernardo, para apresentar o 
documento exigido pela alínea a), do ponto 3.2. do respectivo Programa de Concurso. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

RESUMO TESOURARIA 

N.º 1977/02 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 31 de Outubro de 2002, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €5.171.483,49, sendo de Operações 
Orçamentais €4.437.601,53 e de Operações de Tesouraria €733.881,96. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS (2) 

N.º 1978/02 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente, no período de 28 a 31 de Outubr o, correspondente às 
autorizações n.ºs 7631, 8286, 8288, 8506 a 8508, 85 10, 8513, 8514, 8516 a 8521, 8523, 
8525 a 8527, 8529, 8564, 8573, 8586 a 8596, 8599 a 8608, 8612, 8614 a 8616, 8618 a 
8627, 8631, 8632, 8634 a 8640, 8642 a 8655, 8657, 8658, 8687, 8720 a 8743, 8745 a 8749, 
8751 a 8755, 8757 a 8764, 8766 a 8779, 8829 a 8834. 

** 
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INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS À LEIRISPORT, EM – MÊS  DE JUNHO/2002 

N.º 1979/02 Presente a Nota de Débito n.º 100007, relativa à exploração do Complexo 
Municipal de Piscinas de Leiria durante o mês de Junho, no valor de €37.974,10; a Nota de 
Débito n.º 2000007, relativa à exploração da Piscina Municipal da Caranguejeira durante o 
mês de Junho, no valor de €17.546.07; a Nota de Débito n.º 3000007, relativa à exploração 
da Piscina Municipal de Maceira durante o mês de Junho, no valor de €16.934,16; a Nota de 
Débito n.º 4000007, relativa à exploração do Estádio Municipal de Leiria durante o mês de 
Junho, no valor de €30.662,37. 

As indemnizações compensatórias referem-se a: 
1) utilização de Clubes – área competição; 
2) utilização de Instituições particulares de solidariedade social; 
3) utilização de escolas públicas (municipais e outras); 
4) défice de exploração resultante da prática de preços sociais. 
As empresas municipais têm direito a receber indemnizações compensatórias 

como contrapartida das obrigações assumidas quando os municípios pretendam que elas 
“prossigam objectivos sectoriais, realizem investimentos de rendibilidade não demonstrada 
ou adoptem preços sociais (...)”, cfr. o disposto no artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de 
Agosto. 

As indemnizações compensatórias são, na sua essência, auxílios financeiros 
decorrentes da normalização das contas das empresas municipais, para compensação dos 
encargos resultantes das obrigações de serviço público no âmbito do seu objecto social. 

A atribuição das indemnizações compensatórias pela exploração de cada um 
dos equipamentos desportivos supra-citados está prevista e regulada nos protocolos de 
gestão respectivos, firmados entre a Câmara Municipal de Leiria e a Leirisport, EM. 

Analisado o assunto e tendo em conta os compromisso s decorrentes dos 
protocolos de gestão do Complexo Municipal de Pisci nas de Leiria, da Piscina 
Municipal de Caranguejeira, da Piscina Municipal de  Maceira e do Estádio Municipal 
de Leiria, a Câmara delibera por maioria, com o vot o contra do Sr. Vereador Dr. Hélder 
Roque, aprovar e autorizar o pagamento das seguinte s indemnizações 
compensatórias: 

1) Complexo Municipal de Piscinas de Leiria (mês de  Junho) €37.974,10; 
2) Piscina Municipal da Caranguejeira (mês de Junho  ) €17.546,07; 
3) Piscina Municipal de Maceira (mês de Junho) €16. 934,16; 
4) Estádio Municipal de Leiria (mês de Junho) €30.6 62,37. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

RELATÓRIO DE EXPLORAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS GERIDA S PELA 
LEIRISPORT, EM - MÊS DE JUNHO/2002 

N.º 1980/02 Presente o Relatório de Exploração das Infra-estruturas geridas pela 
Leirisport, EM do mês de Junho. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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PONTO NÚMERO NOVE 

N.º 1981/02 De acordo com o ofício n.º 731/2002 enviado em 2002.10.17, pela Junta de 
Freguesia supra, a Comissão Municipal de Toponímia propõe à Câmara Municipal que seja 
atribuído o topónimo abaixo discriminado: 

- CANTO CORONEL PEREIRA PASCOAL, com início e fim na Rua Coronel 
Pereira Pascoal. 

A Câmara, depois de analisado o assunto e usando da  competência 
prevista na alínea v) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99, de 18 de Setembro, delibera 
por unanimidade atribuir o topónimo abaixo discrimi nado: 

- CANTO CORONEL PEREIRA PASCOAL, com início e fim n a Rua Coronel 
Pereira Pascoal. 

** 
PONTO NÚMERO DEZ 

ARRAIAL ACADÉMICO – LARGO CÂNDIDO DOS REIS 

N.º 1982/02 Foi presente a carta da Associação de Estudantes da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de Leiria, das comissões de praxe das escolas do Instituto Politécnico 
de Leiria e da Escola Superior de Enfermagem de Leiria e bares do Terreiro, pretendendo 
organizar o 3.º Arraial Académico no Largo Cândido dos Reis, como forma de aproximar os 
estudantes das várias escolas de ensino superior de Leiria. 

Para o efeito, a Comissão Organizadora solicita à Câmara Municipal autorização 
para a realização do arraial, no dia 6 de Novembro do corrente, solicitando, apoio logístico 
necessário à sua realização, designadamente: 

a) fornecimento, montagem e desmontagem do palco (com toldo e escada) para 
actuação de um organista; 
b) reforço de contentores e recolha do lixo; 
c) solicitação à Polícia de Segurança Pública para o reforço do policiamento 
durante as actividades do arraial; 
d) encerramento ao trânsito do Largo Cândido dos Reis, durante o dia 6 de 
Novembro, em articulação com a Polícia de Segurança Pública. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade, de acordo com a 
alínea b), do n.º 4, do Artigo 64.º, da Lei n.º 169 /99, de 18 de Setembro, aprovar a 
proposta em epígrafe. 

Mais delibera, que os jogos tradicionais e o arraia l decorram no período 
compreendido entre as 20.00H e as 24.00H, não deven do ser ultrapassados os limites 
legais de ruído. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
JUNTA DE FREGUESIA DE LEIRIA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS “4.ªS JORNADAS DA 
JUVENTUDE DE LEIRIA” 

N.º 1983/02 Pela Junta de Freguesia de Leiria foi presente a telecópia datada de 21.10.02, 
com o número de entrada 30912/02, na qual informa que o deliberou, na sua reunião de 
01.10.2002 atribuir um apoio no valor máximo de €250, para elaboração de cartazes da 
iniciativa “4.ºs Jornadas da Juventude de Leiria”. 
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A Câmara, analisado o assunto e tendo em conta que a iniciativa acima 
mencionada é de interesse municipal, delibera por u nanimidade aceitar o apoio no 
valor máximo de €250 que a Junta de Freguesia de Le iria deliberou atribuir à iniciativa 
“4.ªs Jornadas da Juventude de Leiria”, de forma a assumir as despesas de 
elaboração dos cartazes da iniciativa acima mencion ada, devendo, para o efeito , a 
gráfica emitir a factura em nome da Junta de Fregue sia de Leiria.  

Mais delibera aprovar a inclusão do logotipo da Jun ta de Freguesia de 
Leiria em todo o material promocional, relativo à i niciativa. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

PROCESSO DE INQUÉRITO MANDADO INSTAURAR POR DELIBER AÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA TOMADA EM SUA REUNIÃO DE  5 DE MAIO DE 1999, 
NA SEQUÊNCIA DE QUEIXA APRESENTADA PELO SR. ROGÉRIO  AUGUSTO 
RODRIGUES LUCAS 

N.º 1984/02 Presentes os Autos do Processo de Inquérito referido em epígrafe, dos quais 
consta, a folhas 270 a 276, o respectivo Relatório Final. 

A Senhora Presidente da Câmara Municipal apresentou a proposta no sentido de 
a Câmara Municipal concordar com o Relatório Final do Processo de Inquérito, no especial 
no que respeita às conclusões e à proposta de decisão nele apresentadas. 

Apreciados e discutidos o Processo de Inquérito, o respectivo Relatório 
Final e a proposta apresentada pela Senhora Preside nte da Câmara Municipal, a 
Câmara delibera, mediante escrutínio secreto, por m aioria, com seis votos a favor e 
dois votos contra, aprovar as conclusões formuladas  no Relatório Final, o qual se dá 
aqui por reproduzido na íntegra, concordar com as p ropostas nele apresentadas pela 
Inquiridora do Processo e, em consequência, remeter  os Autos à Senhora Presidente 
da Câmara Municipal para mandar instaurar procedime nto disciplinar ao funcionário 
Vítor Manuel Moreira Simões, Fiscal Municipal Espec ialista, e ao funcionário Joaquim 
Moreira Simões, Técnico Profissional de Construção Civil Principal na situação de 
aposentado, ambos do quadro de pessoal desta Câmara  Municipal, com fundamento 
naquelas conclusões e ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 87.º do Estatuto 
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administr ação Central, Regional e Local, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janei ro, porquanto foram apurados 
factos imputados ao funcionário Vítor Manuel Moreir a Simões passíveis de constituir 
infracções disciplinares nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 3.º do mesmo 
Estatuto Disciplinar, por violação do dever geral p revisto no n.º 3 e dos deveres 
especiais previstos nas alíneas a), b) e d) do n.º 4 e nos n.ºs 5, 6 e 8 do mesmo artigo 
3.º, assim como foram apurados factos imputados ao funcionário Joaquim Moreira 
Simões passíveis de constituir infracção disciplina r nos termos do disposto no n.º 1 
do artigo 3.º daquele Estatuto Disciplinar, por vio lação do dever geral previsto no n.º 3 
e dos deveres especiais previstos nas alíneas a), b ) e d) do n.º 4 e nos n.ºs 5, 6 e 8 do 
mesmo artigo 3.º, sendo que a aposentação não põe t ermo à situação do funcionário 
perante a Administração, continuando este vinculado  à função pública e conservando 
os direitos e deveres que não dependam da situação de actividade. 
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Mais delibera a Câmara, ao abrigo do disposto no n. º 4 do artigo 87.º do 
mesmo Estatuto Disciplinar que o presente Processo de Inquérito constitua a fase de 
instrução do Processo Disciplinar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO MERCADO FALCÃO 

N.º 1985/02 Retirado. 

** 

REGULAMENTO DO MERCADO DE LEVANTE 

N.º 1986/02 Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – (CULT 46-2 4) 

N.º 1987/02 Presente o pedido do CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL PAULO VI a solicitar 
a cedência das instalações do Teatro José Lúcio da Silva para o dia 19 de Dezembro, das 
10H00 às 18H00, para realização da Festa de Natal das crianças da Creche e Jardim de 
Infância “O NINHO”, promovido por aquela entidade 

A Câmara, na qualidade de entidade gestora, deliber a por unanimidade, 
autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva à entidade requerente, a expensas 
próprias. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

VENDA DE 191.648 ACÇÕES DA SIMLIS À SOC. AdP-ÁGUAS DE PORTUGAL SGPS, 
SA POR PARTE DO IPE – CAPITAL SOC. DE INVESTIMENTOS , SA 

N.º 1988/02 Presente o ofício n.º 901 de 04.10.02da IPE Capital – Sociedade de 
Investimento, SA comunicando a intenção de vender 191.648 acções da SIMLIS-
Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, SA, à Sociedade AdP-Águas de Portugual 
SGPS, SA, aderindo assim a sua accionista IPE – Investimentos e Participações 
Empresariais, SA expressamente e sem reservas ao Acordo Parassocial existente. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou nada ter a opor. 

** 
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Nos termos do artigo 19.º, do Código do Procediment o Administrativo, 
aprovado pela Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Nove mbro, a Câmara delibera, por 
unanimidade, analisar ainda os seguintes assuntos: 

- ARRAIAL ACADÉMICO – ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO 

- AGRADECIMENTO À CÂMARA MUNICIPAL PELO APOIO LOGÍSTI CO À 
RECEPÇÃO AO CALOIRO 2002 

- PRAUD OBRAS DE LEIRIA-2002 – ASSINATURA DE PROTOCOL O 

- AUDITORIA FINANCEIRA A REALIZAR AO MUNICÍPIO DE LEI RIA E 
RESPECTIVOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E 
SANEAMENTO – GERÊNCIA DE 2001 

** 

ARRAIAL ACADÉMICO – ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO 

N.º 1989/02 Decorrente do pedido de realização do Arraial Académico no dia 6 de 
Novembro, no Largo Cândido dos Reis, realizou-se uma reunião com a PSP com o fim de 
avaliar as alterações ao trânsito, necessárias para assegurar a segurança da circulação 
automóvel e dos estudantes. As alterações propostas são as que se enumeram: 

A partir das 7h00:  
• fecho ao trânsito da Rua Afonso Henriques, até ao final do Arraial Académico; 
• o trânsito na Rua Barão de Viamonte, ao entrar no Largo Cândido dos Reis é 

desviado para a Rua João de Deus, até ao Largo Marechal Gomes da Costa, sendo 
depois encaminhado por meio de barreira de grades novamente para o Largo 
Cândido dos Reis; 

A partir das 20h00: 
• O trânsito no Largo Marechal Gomes da Costa será interdito aos veículos 

provenientes da Rua João de Deus, sendo o largo utilizado para escoar o trânsito da 
Rua Barão de Viamonte para a Rua Comandante João Belo; 

• O acesso à zona oeste e norte do Largo Cândido dos Reis será feita pela Rua 
Gomes Freire. 

A Câmara face à informação, delibera por unanimidad e concordar com o 
exposto, encarregando os Serviços responsáveis de d ar cumprimento à deliberação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

AGRADECIMENTO À CÂMARA MUNICIPAL PELO APOIO LOGÍSTI CO À RECEPÇÃO 
AO CALOIRO 2002 

N.º 1990/02 Presente a telecópia da Associação de Estudantes da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão agradecendo todo o apoio logístico prestado pela Câmara Municipal 
aos eventos da Recepção ao Caloiro 2002. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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PRAUD OBRAS DE LEIRIA-2002 – ASSINATURA DE PROTOCOL O 

N.º 1991/02 Pela Sr.ª Presidente foi presente a minuta do Protocolo que a seguir se 
transcreve, a celebrar entre a Câmara Municipal de Leiria, a Direcção-Geral do 
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) e a Direcção Regional do 
Ambiente e do Ordenamento do Território (DRAOT) do Centro, no próximo dia seis de 
Novembro, sendo o mesmo relativo à candidatura para a comparticipação e apoio a prestar 
pelas duas últimas entidades na operação de requalificação urbana de Leiria, ao nível dos 
arruamentos e largos do Centro Histórico e reconversão de um edifício destinado a Museu 
de Pintura Antiga e Contemporânea. 

“PROTOCOLO N.º 04/2002 
OPERAÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE LEIRIA – 

ARRUAMENTOS E LARGOS E RECONVERSÃO DE UM EDIFÍCIO A MUSEU DE 
PINTURA ANTIGA E CONTEMPORÂNEA” 

Entre a Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 
(DGOTDU), a Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território (DRAOT) do 
Centro e o Município de Leiria representado pela Presidente da Câmara Municipal, é 
estabelecido um Protocolo relativo à comparticipação e apoio a prestar pelas duas primeiras 
entidades na operação de requalificação urbana de Leiria, ao nível dos arruamentos e largos 
do Centro Histórico e reconversão de um edifício a Museu de Pintura Antiga e 
Contemporânea. 

O presente Protocolo enquadra-se no âmbito do disposto no Despacho n.º 23/90, 
de 6 de Novembro, do Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do 
Território e rege-se, para além das condições definidas nesse Despacho, pelo programa da 
operação oportunamente apresentado pela Câmara Municipal em conjunto com a sua 
candidatura ao Programa de Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas (PRAUD) e, 
ainda, pelas Cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
O montante total da comparticipação a atribuir pela DGOTDU corresponderá a 25% do 
investimento realizado pela Câmara Municipal de Leiria, tendo como limite o valor de 
€234.018 nos termos a definir entre estas entidades, tendo em conta as disponibilidades 
orçamentais da primeira. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Sempre que o investimento seja ou venha ser objecto de outros co-financiamentos, a 
percentagem de comparticipação da DGOTDU incidirá apenas sobre a participação 
financeira autárquica. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
A DGOTDU poderá considerar alterações ao escalonamento que venha a ser definido bem 
como ao programa da operação, a solicitação da Câmara Municipal, com parecer favorável 
da DRAOT, desde que lhe seja possível encontrar contrapartida para o correspondente 
reforço ou libertação de verbas, consoante e se for caso. 

CLÁUSULA QUARTA 
A liquidação de verbas ao abrigo da comparticipação será promovida após apresentação, 
pela Câmara Municipal, de documentos comprovativos da despesa, visados pela DRAOT, 
correspondendo o montante a liquidar a 25% da despesa efectuada. 
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CLÁUSULA QUINTA 
Quando alguma acção do programa da operação for executada por administração directa, 
deve a Câmara Municipal organizar um dossier onde consta toda a documentação de 
suporte comprovativa dos registos contabilísticos, nos termos do Despacho n.º 13536/98, 
publicado no Diário da República n.º 179, II Série de 5 de Agosto. 

CLÁUSULA SEXTA 
A Câmara Municipal perde o direito a qualquer saldo que venha a existir no final de cada 
ano face ao escalonamento em vigor, só podendo a DGOTDU considerar pedidos de 
liquidação de verbas ao abrigo do escalonamento aprovado para um determinado ano 
desde que o documento comprovativo de despesa, em condições de imediato 
processamento, seja recebido na DGOTDU, impreterívelmente, até 30 de Novembro desse 
ano. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
A Câmara Municipal prestará, aos dois primeiros outorgantes, toda a informação relativa à 
operação em geral e aos trabalhos comparticipados em especial. 

CLÁUSULA OITAVA 
A Câmara Municipal colocará em lugar de destaque, no local de trabalhos comparticipados 
um painel, a fornecer pela DGOTDU, no qual se refere a comparticipação do Estado, 
conforme estipula o Despacho n.º 25113/2000, publicado no Diário da República II Série n.º 
283, de 9 de Dezembro de 2000. 

CLÁUSULA NONA 
O presente protocolo fica automaticamente revogado se se verificar o não cumprimento do 
referido na cláusula anterior ou a utilização da comparticipação para fins diversos daqueles 
para os quais foi atribuída, sem prejuízo de reposição das verbas irregularmente aplicadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
A Câmara Municipal fica inibida de se candidatar, durante cinco anos, a novos 
financiamentos no âmbito do PRAUD, se o protocolo for revogado nos termos da cláusula 
anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Os dois primeiros outorgantes prestarão à Câmara Municipal, dentro das suas 
possibilidades, o apoio técnico que lhes for solicitado para a boa execução da operação. 
Aos     de Novembro de 2002 
Pela DIRECÇÃO-GERAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO 

URBANO 
____________________________________ 

Pela DIRECÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO 
CENTRO 

___________________________________ 
Pela CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

___________________________________” 
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A Câmara depois de analisado o assunto, delibera po r maioria, com a 
abstenção do Sr. Vereador Dr. Hélder Roque, aprovar  a minuta do protocolo acima 
transcrito, relativo à candidatura para a compartic ipação e apoio a prestar pela 
Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desen volvimento Urbano e Direcção 
Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território  do Centro, na operação de 
requalificação urbana de Leiria, ao nível dos arrua mentos e largos do Centro Histórico 
e reconversão de um edifício destinado a Museu de P intura Antiga e Contemporânea, 
bem como autorizar a Sr.ª Presidente a proceder à s ua assinatura. 

O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva declarou em nome dos vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista que, é a favor do protocolo em causa mas não concorda com a 
intervenção que vai ser levada a efeito no edifício do Banco de Portugal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

AUDITORIA FINANCEIRA A REALIZAR AO MUNICÍPIO DE LEI RIA E RESPECTIVOS 
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO – GER ÊNCIA DE 2001 

N.º 1992/02 Presente a telecópia n.º 752/02 da Direcção-Geral do Tribunal de Contas, 
comunicando a intenção de efectuar uma auditoria ao Município de Leiria e respectivos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento na gerência de 2001, prevista no 
Programa de Fiscalização para 2002. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

ENCERRAMENTO 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezoito horas e trinta minutos, mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Acta que eu, TERESA MARIA JORGE JORDÃO, Assistente 
Administrativa Principal, mandei escrever e subscrevo. 

Leiria e Departamento de Administração Geral, aos 4 de Novembro de 2002. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PRINCIPAL 

___________________________ 


