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ACTA N.º 13 
Aos dois dias do mês de Abril 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 

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; por parte do Departamento de Urbanismo, o ARQ.º JOSÉ MANUEL 
RAPOSO PIRES; por parte do Departamento de Obras Municipais, o ENG.º CARLOS 
ALBERTO DIAS MARQUES, para apresentação dos processos de obras municipais. 

** 

O Sr. Vereador Eng.º Fernando Carvalho , por motivos devidamente 
justificados, esteve ausente da reunião. 

** 

Os Srs. Vereadores Eng.ª Isabel Gonçalves e Dr. José Manuel Silva  
chegaram às quinze horas e cinco minutos, quando estava em discussão o processo n.º 
2014/95 do Ponto Número Um. 

** 
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APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2002.03.26 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Pela Senhora Presidente foi a reunião declarada aberta eram quinze horas, com 
a seguinte Ordem de Trabalhos: 

** 

PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

 3113/80 CÉSAR ROSA FERREIRA 
 2014/95 AMÉRICO PEREIRA MARQUES 

 170/98 COMILIS – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO LIS, LDA. 
 1617/98 MANUEL FRANCISCO S. PEREIRA 
 1287/01 MARIA DE FÁTIMA HENRIQUES NEVES 
 104/02 JOAQUIM ANTUNES VITORINO 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTOS: 

85/78 FRANCISCO JOSÉ PEREIRA GAMEIRO PEDROSA 
29/99 IMOCAMPINAS, SA. 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS: 

T.87/96 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE ARRUAMENTOS 
NA FREGUESIA DO ARRABAL. ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA 
APROVAÇÃO 

T.194/98 PAVIMENTAÇÃO BETUMINOSA DA RUA DA MATA NACIONAL, 
DESDE A EN.113 ATÉ AO INFANTÁRIO – POUSOS. ESTUDO DE REVISÃO DE 
PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T.205/99 BENEFICIAÇÃO DA RUA D. CARLOS I – SISMARIA – MARRAZES. 
INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO – PEDIDO DE PARECER NOS TERMOS 
DA LEI N.º 2/87, DE 8 DE JANEIRO – PEDIDO DE AMARO MENDES DA CUNHA 
PARA O SALÃO DE JOGOS “ULIC” 
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PONTO NÚMERO CINCO 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – FRANCISCO JOSÉ F. P. DE MATOS 
– ENT.2001/4656 

- ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS – RAMAIS DE LIGAÇÃO DE SANEAMENTO EM 
ZONAS NOVAS DOTADAS DE SANEAMENTO 

PONTO NÚMERO SEIS 

- BALANCETE 

- PAGAMENTOS 

- CONTA DE GERÊNCIA DE 2001 

PONTO NÚMERO SETE 

- REQUERIMENTO APRESENTADO POR ALBANO RODRIGUES ANTUNES RELATIVO 
À VENDA DA CASA N.º 7 DA RUA INFANTE D. HENRIQUE NO BAIRRO DAS 
ALMUINHAS – MARRAZES 

- REQUERIMENTO APRESENTADO POR LEONEL CARREIRA MARTINS RELATIVO À 
VENDA DA CASA N.º 4 DA RUA INFANTE D. HENRIQUE NO BAIRRO DAS 
ALMUINHAS – MARRAZES 

PONTO NÚMERO OITO 

- APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO 7.º CONCURSO DE PESCA ORGANIZADO PELA 
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ANDRINENSE 

- APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESCA ORGANIZADO PELA 
UNIÃO DESPORTIVA DA CARANGUEJEIRA 

PONTO NÚMERO NOVE 

- AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA LEIRISPORT, EM 

- TRANSFORMAÇÃO DA LEIRISPORT, EM  EM EMPRESA PÚBLICA E APROVAÇÃO 
DOS ESTATUTOS 

PONTO NÚMERO DEZ 

- XI SEMANA ACADÉMICA DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO ONZE 

- ALUNOS DO ISLA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITO DO AUTOCARRO DE 37 
LUGARES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA UMA IDA A CELORICO DA BEIRA 

PONTO NÚMERO DOZE 

- PEDIDO DE TRANSPORTE – PARTICIPAÇÃO DO “TE DEUM” EM SANTA MARIA DA 
FEIRA 

- ENCONTRO INTERNACIONAL DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA 

- IV FESTIVAL DE TEATRO DA ALTA ESTREMADURA 
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** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 0583/02 PROC.º N.º 3113/80 - (fl. - 116) 

De CÉSAR ROSA FERREIRA, residente na Rua dos Ferreiras, n.º 80 – 
Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura de legalização de 
alterações levadas a efeito numa moradia unifamiliar, situada em Telheiro, freguesia de 
Barreira, para estabelecimento de restauração e bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27.03.02, e face ao disposto no 
art.º 41.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura da legalização das alteraç ões levadas a efeito na moradia 
acima referida para estabelecimento de restauração e bebidas, condicionado ao 
seguinte: 

1.º garantir o cumprimento do disposto no parecer e mitido pelo Centro de 
Saúde (do qual deverá ser dado conhecimento ao requ erente); 

2.º garantir em obra, que as portas das instalações  sanitárias estejam 
dotadas de dispositivos de fecho automático; 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo: 
3.1 projecto de redes prediais de águas e esgotos, aprovados pelos SMAS 

– Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; 
3.2 projecto de instalação de gás aprovado pela res pectiva entidade; 
3.3 projecto de exaustão electromecânica de fumos e  gases; 
3.4 projecto de isolamento acústico. 

** 

N.º 0584/02 PROC.º N.º 2014/95 - (fl. - 405) 

De AMÉRICO PEREIRA MARQUES, residente na Avenida Marquês de Pombal, 
n.º 338 – 1.º B, freguesia de Leiria, referente ao projecto de reanálise do projecto de 
arquitectura de um edifício habitacional, a levar a efeito na Rua Alfredo Keil, freguesia de 
Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27.03.02, e face ao disposto no 
art.º 41.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura do edifício acima referido , condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar requerimento ou autorização da total idade dos 
coproprietários, face à descrição da certidão da Co nservatória (Américo Pereira 
Marques e Marfiliz – Sociedade de Construções Marqu es & Filhos Lda); 

2.º apresentar termo de responsabilidade elaborado de acordo com a 
alínea g) do anexo IV da Portaria n.º 1115-A/94, de  15 de Dezembro, relativamente às 
alterações agora apresentadas; 

3.º cumprir com o indicado no parecer da Sociedade Leiria Polis (do qual 
deverá ser dado conhecimento), devendo reformular o  projecto de acordo com o 
referido, nomeadamente: 
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3.1-eliminação do volume criado pelo fogo T0 ao nív el do 3.º piso, 
mantendo-se no entanto o volume quer da caixa de es cadas, quer do corpo Poente 
que conforma a nova praça pública; 

3.2 reformulação das fenestrações da fachada da Rua  Tenente Aragão, 
nomeadamente quanto às características das janelas tipo “óculo”; 

3.3 eliminar os corpos em balanço sobre a zona livr e a Poente, sugerindo-
se que esses volumes possam desenvolver-se até ao n ível do solo; 

4.º reformular o projecto de acordo com o previsto no Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, no que se refere a: 

4.1 art.º 46.º relativamente à largura dos lanços, devendo garantir uma 
largura de circulação de 1,20m entre corrimãos; 

4.2 art.º 66.º devendo reformular as cozinhas do fo go do piso da cave, 
r/chão e 1.º andar (fogo T1 do lado Nascente/Norte) , de modo a que as mesmas 
disponham de uma área não inferior a 6,00m 2; 

4.3 art.º 87.º devendo apresentar pormenorização in dicando o sistema de 
ventilação dos W/C interiores, devendo ainda indica r as respectivas condutas na 
cobertura; 

5.º reformular o projecto de modo a cumprir com o d isposto no Decreto-
Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro (segurança contra  incêndios), relativamente a: 

5.1 Capítulo II (esclarecer quanto ao cumprimento d o disposto neste 
capítulo, no que se refere à caracterização dos mat eriais a utilizar e respectivas 
classes de resistência ao fogo); 

5.2 Capítulos III e IV, n.º 4 do art.º 32.º e n.º 4  do art.º 38.º, prevendo o 
acesso a partir da caixa de escadas à cobertura com  inclusão de guarda de protecção, 
sem aumento da volumetria do proposto e, eventualme nte através do terraço 
resultante da rectificação ao projecto, de acordo c om o parecer da Sociedade Leiria 
Polis acima referido; 

5.3 Capítulo V, art.º 22.º (relativamente à disponi bilidade de água e meios 
de extinção de incêndios); 

5.4 Capítulo III, art.º 35.º (ventilação dos caminh os de evacuação, no que 
se refere ao pátio interior); 

5.5 Capítulo VI, art.º47º (disponibilidades de água  e meios de extinção de 
incêndios); 

6.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: 

6.1 Capítulo III (elementos de construção); 
6.2 Capítulo IV, art.º 12.º (marcação de passadeira s de circulação para 

peões), art.º 15.º (as antecâmaras da cave deverão cumprir com o disposto na alínea 
a) do n.º 3)), art.ºs 16.º a 20.º (relativamente ao  controlo de fumo nas escadas e 
câmaras corta fogo, controlo de poluição de ar na c âmara corta fogo, saída para o 
exterior do parque e sinalização de segurança); 

6.3 Capítulo V (iluminação eléctrica); 
6.4 Capítulos VII e VIII (controlo da poluição de a r e fumo nos pisos); 
6.5 Capítulo IX, n.º 1 do art.º 33.º (extintores e caixas de areia); 
6.6 Capítulo XI (condutas e ductos); 
6.7 Capítulo XII (drenagem de águas residuais); 
6.8 Capítulo XIII (prever antecâmara entre a sala d e condomínio e o parque 

de estacionamento); 
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7.º prever receptáculos postais de acordo com o dis posto no Decreto 
Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a redacçã o dada pelo Decreto Regulamentar 
n.º 21/98, de 4 de Setembro; 

8.º a rampa de acesso às garagens não poderá interf erir com o passeio e 
espaço público exterior ao edifício, incluindo área s de cedência para alargamento dos 
arruamentos envolventes; 

9.º prever a cedência ao domínio público dos espaço s destinados a 
alargamento dos arruamentos envolventes; 

9.1 a área do lado Poente sobre as garagens deverá ser afectada com ónus 
de uso público, não devendo prever a sua cedência a o domínio público; 

9.2 reformular os espaço da cave de modo a que a me sma se mantenha em 
relação à Rua Tenente Aragão com o mesmo alinhament o em toda a extensão deste 
arruamento e, de modo a garantir o afastamento cont ínuo de 5,00m entre o edifício do 
lado Norte (Arquivo Distrital) e a construção (em c ave); 

10.º apresentar projectos de especialidade no prazo  de 180 dias; 
11.º a estrutura na cave não poderá interferir com a circulação nem com os 

estacionamentos; 
12.º apresentar projecto de arranjos exteriores con templando a execução 

de infra-estruturas das áreas a ceder ao domínio pú blico e, área com ónus de uso 
público; 

13.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €8.000,00  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. ” 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização, 
deverá garantir a execução dos espaços na envolvent e do edifício destinados a 
alargamento de arruamentos acima referidos, de acor do com as indicações a fornecer 
pelos Serviços de Obras Municipais. 

** 

N.º 0585/02 PROC.º N.º 170/98 - (fl. - 469) 

De COMILIS – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO LIS, com sede em Santo Antão - 
Batalha, referente ao pedido de licença para a operação urbanística que consta da 
arquitectura de alterações a levar a efeito num bloco habitacional e comercial, situado em 
Casal Andrino, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27.03.02, e face ao disposto no 
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, a provar o projecto de arquitectura 
das alterações a levar a efeito no bloco acima refe rido, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar elementos gráficos esclarecedores, d e modo a garantir o 
cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 66/95, d e 8 de Abril, relativamente a: 

1.1 caminho de evacuação (art.º 12.º), devendo o me smo prolongar-se até à 
porta da sala de condomínio; 

1.2 sinalização e iluminação de segurança (art.ºs 2 0.º e 22.º); 
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1.3 controlo da poluição do ar e fumo nos pisos (ar t.ºs 25.º, 26.º, 29.º, 30.º e 
32.º - boxes); 

2.º apresentar elementos esclarecedores relativamen te ao sistema de 
ventilação na sala de condomínio; 

3.º reformular o sentido de abertura da porta da sa la de condomínio, de 
modo a abrir no sentido de fuga, por motivos de seg urança; 

4.º apresentar duas colecções completas de elemento s rectificados, 
relativos ao projecto de arquitectura; 

5.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses; 
6.º a rampa de acesso às garagens não poderá interf erir com o passeio 

exterior ao edifício. 

** 

N.º 0586/02 PROC.º N.º 1617/98 - (fl. - 367) 

De MANUEL FRANCISCO DA SILVA PEREIRA, residente na Rua de Santo 
António, n.º 123-C, freguesia de Leiria, referente ao pedido de licença para a operação 
urbanística que consta do projecto de arquitectura da legalização das alterações levadas a 
efeito numa moradia, situada na Rua de Santo António, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27.03.02, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito na moradia acima referida, condici onado ao seguinte: 

1.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses 
2.º apresentar estimativa de custo e calendarização  de acordo com as 

obras a executar; 
3.º apresentar a totalidade do projecto (peças escr itas e desenhadas) 

devidamente rubricadas pelo técnico. 

** 

N.º 0587/02 PROC.º N.º 1287/01 - (fl. - 40) 

De MARIA DE FÁTIMA HENRIQUES DAS NEVES, residente em Quinta de 
Santo António, Lote 55, n.º 1 – 1.º, freguesia de Marrazes, referente à operação urbanística 
que consta do pedido de licença para construção de uma moradia unifamiliar e muros de 
vedação, a levar a efeito em Quinta do Amparo, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27.03.02, e face ao disposto no 
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, a provar o projecto de arquitectura 
da moradia e muros acima referidos, condicionado ao  seguinte: 

1.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno a o longo de toda frente 
confinante com a via no lado Nascente, para alargam ento do arruamento, devendo 
para o efeito medir-se 3m ao eixo do mesmo, assim c omo 1.2m para execução do 
passeio e, apresentar planta de implantação com ind icação e quantificação do espaço 
cedido, assim como Certidão da Conservatória do Reg isto Predial rectificada quanto 
às áreas cedidas; 
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2.º apresentar elementos gráficos rectificativos re lativamente ao muro 
confinante com o caminho público, devendo a altura do mesmo incluindo o 
gradeamento, não exceder 1.5m de altura, bem como p rever o enquadramento e 
continuação do passeio junto ao terreno confinante no lado Norte (processo de obras 
n.º 495/00); 

3.º apresentar duas colecções completas de elemento s rectificados, 
relativos ao projecto de arquitectura; 

4.º apresentar no prazo de 6 meses projectos de esp ecialidades, incluindo 
projecto acústico (Decreto-Lei n.º 292/00, de 14/11 ); 

5.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €1.000,00  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 cumprir com os pareceres emitidos pelo ICERR – Instituto para a 
Conservação e Exploração da Rede Rodoviária e FAP –  Força Aérea Portuguesa (dos 
quais deverá ser dado conhecimento ao requerente). 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização 
deverá verificar-se a execução das infra-estruturas  referidas no ponto 1, devendo para 
o efeito garantir-se a utilização de materiais idên ticos aos existentes no local 
relativamente aos passeios e alargamento ao arruame nto, assim como assegurar uma 
eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma.  

** 
N.º 0588/02 PROC.º N.º 104/02 - (fl. - 21) 

De JOAQUIM ANTUNES VITORINO, residente na Rua Dr. Oliveira Salazar, n.º 
7, freguesia de Monte Real, referente ao pedido de licença para a operação urbanística que 
consta do projecto de arquitectura da legalização da ampliação levada a efeito num edifício 
destinado a pensão, situado na Rua de Leiria, freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27.03.02, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 2 0.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 as alterações em causa não cumprem com o disposto n o art.º 73.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, nomeadam ente face ao projecto 
anteriormente aprovado para o local (377/76), na zo na de ampliação dos quartos sobre 
a varanda; 

2.º não apresenta projecto devidamente instruído re lativamente aos 
trabalhos a legalizar e executar, nomeadamente memó ria descritiva, estimativa de 
custo e calendarização; 

3.º não apresenta planta à escala 1/1.000 com a pro priedade totalmente 
delimitada e, de acordo com o indicado na certidão da Conservatória. 
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Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto no n. º 1 e 3 do art.º 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. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 0589/02 PROC.º LOT. N.º 85/78 (fl. 204) 
De Francisco Pereira G. Pedrosa, acompanhado de um requerimento de 

AUTOJAPA, SA  (proprietária dos lotes 6 e 7) com sede na Rua Marquês de Pombal em 
Marinha Grande, a solicitar uma alteração ao loteamento sito em Alto Vieiro, freguesia de 
Parceiros. 

Trata-se de uma alteração que consiste na junção de 2 lotes (lote 6 e 7), 
aumento de mais um piso recuado e aumento de área de construção em 415m², resultando 
no lote 6A, destinado a comércio e serviços. A pretensão enquadra-se no PDM. 

Decorreu o período de discussão pública de alteração ao loteamento nos termos 
do art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro e na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, sem oposição dos proprietários dos lotes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 28.03.02 delibera, por unanimidade, aprovar a 
alteração pretendida, e autorizar a emissão do adit amento ao Alvará condicionado à 
apresentação da Certidão da conservatória de Regist o Predial com a rectificação das 
áreas dos lotes 6 e 7 de acordo com o Decreto-Lei n .º 555/99, de 16 de Dezembro na 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01 de 4 de J unho. 

** 

N.º 0590/02 PROC.º LOT. N.º 29/99 (fl. 232) 
De IMOCAMPINAS, LDA.  com sede na Rua do Pinhal Manso, 487 – Barosa, 

referente ao loteamento de uma propriedade sita no lugar de Sobreiro em Carreira d’Água, 
freguesia de Barosa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 28.03.02 delibera, por unanimidade, aprovar o 
projecto de loteamento acima referido de acordo com  o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 1 77/01 de 4 de Junho, 
condicionado ao seguinte: 

Ceder as seguintes áreas: 
a) 4.775m2 destinados a zonas verdes; 
b) 5.441m 2 destinados a arruamentos; 
c) 3.650m 2 destinados a passeios; 
d) 1.555m 2 destinados a estacionamentos; 
e) 30m2 destinados a espaço para contentores do lixo; 
f) 5.567m 2 destinados a equipamento; 
g) 383m 2 destinados a alargamento da EN.242. 

** 
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 

REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE ARRUAMENTO S NA 
FREGUESIA DO ARRABAL. PROC.º T.87/96 

N.º 0591/02 Pela firma ANTÓNIO EMÍLIO GOMES & FILHOS, LDA. e confirmado pelo 
DOM, foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de 
medição N.ºs 1; 2; 3; 5; 7; 3T+; 6t+ da obra supra, no valor de €30.275,19+ IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
DOM delibera, por unanimidade, aprovar o estudo de revisão de preços apresentado 
no valor de €30.275,19 + IVA  

** 

PAVIMENTAÇÃO BETUMINOSA DA RUA DA MATA NACIONAL, DE SDE A EN 113 ATÉ 
AO INFANTÁRIO – POUSOS. PROC.º T.194/98 

N.º 0592/02 Pela firma CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, LDA. e confirmado pelo DOM 
foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de 
medição N.ºs 1; 2; 3; 4; 6T+; 8; 9; 10T+; 12T+ da obra supra, no valor de €7.753,91 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
DOM delibera, por unanimidade, aprovar o estudo de revisão de preços apresentado 
no valor de €7.753,91  + IVA 

** 

BENEFICIAÇÃO DA RUA D. CARLOS I – SISMARIA - MARRAZ ES. INFORMAÇÃO PARA 
ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA. PROC.º T.205/99 

N. 0593/02 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 
respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma informação da 2.ª Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico (DOM) sobre a adjudicação definitiva da 
referida obra ao concorrente Manuel Conceição Antunes – Construções & Obras Públicas, 
S.A., pelo valor de €340.561,15 + IVA. 

A Câmara face à informação prestada pela 2.ª Repart ição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico (DOM), delibera, por 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 ao concorrente Manuel Con ceição Antunes – Construções & 
Obras Públicas, SA  a obra supra referida pelo valor de €340.561,15  + IVA, e de acordo 
com a sua proposta de 15 de Outubro de 2001.  

** 
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PONTO NÚMERO QUATRO 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO - PEDIDO DE PARECER  NOS TERMOS DA 
LEI N.º 2/87 DE 8 DE JANEIRO – PEDIDO DE AMARO MEND ES DA CUNHA PARA O 
SALÃO DE JOGOS “ULIC” 

N.º 0594/02 Presente um pedido de parecer, nos termos da Lei n.º 2/87, de 8 de Janeiro, 
do Governo Civil do Distrito de Leiria, sobre a concessão de licença de treze máquinas 
eléctricas de diversão, no estabelecimento Salão de Jogos “ULIC” sito na Rua de S. 
Francisco, 30 em Leiria. 

Presente, igualmente, sobre o mesmo assunto, parecer favorável emitido pela 
Junta de Freguesia de Leiria, comunicado pelo ofício n.º 176.2/02, de 15.03.02. 

Apreciado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, emitir parecer 
favorável desde que se contenha dentro do Regulamen to Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Públ ico e de Prestação de 
Serviços em vigor neste Concelho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - FRANCISCO JOS É F.P. DE MATOS- 
ENT.2001/4656 

N.º 0595/02 Presente o pedido de indemnização em epígrafe, correspondente aos danos 
sofridos na respectiva viatura. De acordo com a informação da Divisão Administrativa, os 
respectivos serviços municipais comprovaram o mau estado de conservação e a deficiente 
sinalização da via à data da ocorrência do acidente. 

Houve, assim, uma omissão dos deveres objectivos de cuidado fundados nas 
atribuições do município quanto à manutenção e sinalização da via a seu cargo da qual 
resultou o acidente. 

Não fora essa omissão e muito provavelmente o evento que obriga à reparação 
não se teria consumado. Deve, pois, concluir-se pela culpa do Município que não tomou as 
medidas adequadas a prevenir a lesão. 

Em face do exposto, propõe-se que o pedido do requerente seja atendido e que, 
em consequência, a Câmara Municipal o indemnize no montante de €112,51 
correspondente ao valor dos danos sofridos pela sua viatura. 

A Câmara, face à informação delibera, por unanimida de, concordar com a 
informação da Divisão Administrativa, e aprovar o p agamento da indemnização 
referida, mediante apresentação do Título de Regist o de Propriedade. 

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 13 de 2002.04.02 

.00579-(15) 

ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS – RAMAIS DE LIGAÇÃO DE SANEA MENTO EM ZONAS 
NOVAS DOTADAS DE SANEAMENTO 

N.º 0596/02 Presente a proposta dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento 
de Leiria, aprovada pelo seu Conselho de Administração em 2002.01.15, para actualização 
das tarifas relativas aos ramais de ligação de saneamento em zonas novas dotadas de 
saneamento doméstico. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e n o uso da 
competência conferida pela alínea j) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de  
Setembro, delibera, por unanimidade, fixar os preço s dos Ramais de Ligação de 
Saneamento em zonas novas dotadas de saneamento dom éstico a praticar pelos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Le iria, da seguinte forma e 
valores: 

a) Ramais de ligação de saneamento até 7m de extens ão - €420,00 
acrescido de IVA; 

b) Para cada metro, ou fracção de metro, de ramal d e ligação de 
saneamento para além dos 7m - €25,00/m, acrescido d e IVA; 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 
BALANCETE (2) 
N.º 0597/02 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos 2 de Abril de 2002, 
apresentando um total de Disponibilidades de €2.182.693,25 sendo de Operações 
Orçamentais €1.529.547,26 e de Operações de Tesouraria €653.145,96 . 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
PAGAMENTOS (2) 

N.º 0598/02 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente no período de 26 de Março a 2 de  Abril correspondente às 
autorizações n.ºs 2348 a 2421, no montante de €404. 134,31. 

** 
CONTA DE GERÊNCIA DE 2001 

N.º 0599/02 Presente a Conta de Gerência da Câmara Municipal de Leiria de 2001, 
elaborada conforme o art.º 33.º do Decreto-Lei n.º 341/83, de 21 de Julho. 

A Conta de Gerência apresenta receitas correntes no montante de 
6.506.915.436$00 (€32.456.357,36), receitas de capital de 2.900.276.755$0 
(€14.466.519,46) e receitas de operações de tesouraria de 478.204.648$00 (€2.385.274,73). 
Apresenta despesas correntes no montante de 4.737.444.175$00 (€23.630.271,92), 
despesas de capital de 4.651.107.468$00 (€23.199.626,24) e despesas por operações de 
tesouraria no montante de 443.279.187$00 (€2.211.067,26). O saldo para a gerência 
seguinte da conta de execução orçamental é de 245.175.736$00 (€1.222.931,42) e o da 
conta de operações de tesouraria de 134.380.422$00 (€ 670.286,72). 
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Analisado o documento, a Câmara Municipal delibera,  por maioria, com as 
abstenções dos Srs. Vereadores Eng.ª Isabel Gonçalv es, Dr.ª Maria Manuela Santos, 
Dr. José Manuel Silva e Dr. Hélder Roque, aprovar a  Conta de Gerência relativa ao ano 
de 2001 e submetê-la à apreciação da Assembleia Mun icipal, conforme o disposto na 
alínea e) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99,  de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

REQUERIMENTO APRESENTADO POR ALBANO RODRIGUES ANTUN ES, 
RELATIVO Á VENDA DA CASA N.º 7 – RUA INFANTE D. HEN RIQUE - BAIRRO DAS 
ALMUINHAS - MARRAZES 

N.º 0600/02 Presente o requerimento formulado por Albano Rodrigues Antunes, na 
qualidade de procurador de Rui Monteiro Lourenço e esposa Emília dos Santos, relativo á 
alienação da casa n.º 7 do Bairro das Almuinhas, sito na freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, 
mandar certificar que autoriza a venda do imóvel, a o abrigo do disposto no n.º 2 do 
artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 310/88, de 5 de Sete mbro, e que não pretende exercer o 
direito de preferência na referida alienação.  

Por ultimo, delibera nos termos do disposto no arti go 20.º do mesmo 
diploma legal, advertir o requerente de que deverá informar a Câmara Municipal sobre 
a identificação do adquirente. 

** 

REQUERIMENTO APRESENTADO POR LEONEL CARREIRA MARTIN S, RELATIVO Á 
VENDA DA CASA N.º 4 – RUA INFANTE D. HENRIQUE - BAI RRO DAS ALMUINHAS - 
MARRAZES  

N.º 0601/02 Presente o requerimento formulado por Leonel Carreira Martins, relativo á 
alienação da casa n.º 4 do Bairro das Almuinhas, sito na freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, 
mandar certificar que autoriza a venda do imóvel, a o abrigo do disposto no n.º 2 do 
artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 310/88, de 5 de Sete mbro, e que não pretende exercer o 
direito de preferência na referida alienação.  

Por ultimo, delibera nos termos do disposto no arti go 20.º do mesmo 
diploma legal, advertir o requerente de que deverá informar a Câmara Municipal sobre 
a identificação do adquirente. 

** 
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PONTO NÚMERO OITO 

APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO 7.º CONCURSO DE PESCA OR GANIZADO PELA 
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ANDRINENSE 

NN..ºº  00660022//0022  PPrreesseennttee  ooffiicciioo  ddaa  AAssssoocciiaaççããoo  RReeccrreeaattiivvaa  AAnnddrriinneennssee,,  nnoo  qquuaall  ssoolliicciittoouu  àà  
CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  LLeeiirriiaa  aappooiioo  ppaarraa  aa  rreeaalliizzaaççããoo  ddoo  77..ºº  CCoonnccuurrssoo  ddee  PPeessccaa  PPrrooppõõee  oo  SSrr..  
VVeerreeaaddoorr  ddoo  DDeessppoorrttoo,,  DDrr..  PPaauulloo  RRaabbaaççaa,,  aa  aattrriibbuuiiççããoo  ddoo  sseegguuiinnttee  aappooiioo::  
--  AAppooiioo  ffiinnaanncceeiirroo  nnoo  vvaalloorr  ttoottaall  ddee  €€445500,,0000  ((qquuaattrroocceennttooss  ee  cciinnqquueennttaa  eeuurrooss));;  
--  22  ttaaççaass..    

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea f) do n.º 1, do art.º 13.º , da Lei n.º 159/ 99, de 14 de Setembro, os municípios 
dispõem de atribuições dos Tempos Livres e Desporto , delibera por unanimidade, de 
acordo com alínea b), do n.º 2, do art.º 20.º da su pracitada Lei e com a alínea b), do n.º 
4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de Setemb ro, atribuir à Associação Recreativa 
Andrinense um subsídio no valor total de €450,00 (q uatrocentos e cinquenta euros) e 
2 taças. 

** 

APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESCA ORGANI ZADO PELA UNIÃO 
DESPORTIVA DA CARANGUEJEIRA 

NN..ºº  00660033//0022  PPrreesseennttee  ooffiicciioo  ddaa  UUnniiããoo  DDeessppoorrttiivvaa  ddaa  CCaarraanngguueejjeeiirraa,,  nnoo  qquuaall  ssoolliicciittoouu  àà  
CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  LLeeiirriiaa  aappooiioo  ppaarraa  aa  rreeaalliizzaaççããoo  ddoo  CCoonnccuurrssoo  ddee  PPeessccaa..  PPrrooppõõee  oo  SSrr..  
VVeerreeaaddoorr  ddoo  DDeessppoorrttoo,,  DDrr..  PPaauulloo  RRaabbaaççaa,,  aa  aattrriibbuuiiççããoo  ddoo  sseegguuiinnttee  aappooiioo::  
--  AAppooiioo  ffiinnaanncceeiirroo  nnoo  vvaalloorr  ttoottaall  ddee  €€225500,,0000  ((dduuzzeennttooss  ee  cciinnqquueennttaa  eeuurrooss;;  
--  22  ttaaççaass..  

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea f) do n.º 1, do art.º 13.º da Lei n.º 159/99  de 14 de Setembro, os municípios 
dispõem de atribuições dos Tempos Livres e Desporto , delibera por unanimidade, de 
acordo com alínea b), do n.º 2, do art.º 20.º da su pracitada Lei e com a alínea b), do n.º 
4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem bro, atribuir à União Desportiva da 
Caranguejeira um subsídio no valor total de €250,00  (duzentos e cinquenta euros) e 2 
taças. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA LEIRISPORT, EM. 

N.º 0604/02 Das alterações aos Estatutos da LEIRISPORT – Desporto, Lazer, e Turismo, 
EM aprovadas pela Assembleia Municipal em sessão ordinária de 20.12.01, constava o 
aumento de capital social da empresa de €100.000 para €1.050.000. 

Embora aquela deliberação tivesse sido tomada com base numa proposta da 
Câmara aprovada em reunião de 19.09.01, a verdade é que, por imperativo legal, o referido 
aumento do capital social deveria ser objecto de uma deliberação autónoma e específica por 
parte da Câmara, único órgão competente para autorizar qualquer alteração de capital, nos 
termos do art.º 26.º n.º 3 da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto. 
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Assim, propõe-se que a Câmara Municipal autorize nos termos daquela 
disposição legal, o aumento do capital social da LEIRISPORT – Desporto, Lazer, e Turismo, 
EM de €950.000, (ficando assim o capital total da empresa a ser de €1.050.000), na 
modalidade de novas entradas, representado por 950 acções nominativas, com o valor 
nominal de €1.000 cada uma. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r maioria, com o voto 
contra do Sr. Vereador Dr. Hélder Roque e as absten ções dos Srs. Vereadores Eng.ª 
Isabel Gonçalves, Dr.ª Maria Manuela Santos e Dr. J osé Manuel Silva, autorizar nos 
termos do n.º 3 do art.º 26.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, o aumento do capital 
social da LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, E M, de €950.000 (novecentos e 
cinquenta mil euros), na modalidade de novas entrad as, representado por 950 acções 
nominativas, com o valor nominal de €1.000 (mil eur os), cada uma.  

** 

TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA LEIRISPORT – DESPORTO, LAZ ER E TURISMO, 
EM, NUMA EMPRESA PÚBLICA E APROVAÇÃO DO PROJECTO DE  ESTATUTOS 

N.º 0605/02 A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, EM foi constituída como 
empresa municipal de capitais maioritariamente públicos tendo como sócios o Município de 
Leiria, a Parque Expo 98, SA, O Fundo de Reestruturação e Internacionalização Empresarial 
Grupo CGD – Caixa Investimentos e Banco Português de Investimento, SA. 

Com a saída da empresa dos três últimos accionistas, os quais exerceram a 
opção de venda estabelecida nos n.º 4 da Cláusula Terceira e alínea b) da Cláusula Quarta 
do Protocolo de Parceria celebrado entre a Câmara e aqueles accionistas, o Município de 
Leiria passou a ser o único accionista da LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, EM, 
que, para o efeito, adquiriu por compra as acções que aquelas sociedades detinham. 

Sendo o Município de Leiria o único accionista da empresa e não se justificando 
alargá-la a outros accionistas, o tipo de empresa deve, pois, ser alterado de acordo com o 
que dispõe sobre esta matéria o art.º 1.º n.º 3 da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto. 

A transformação do tipo de empresa implica necessariamente uma alteração aos 
respectivos estatutos, com a supressão de artigos e nova redacção a outros. 

Assim, propõe-se que a LEIRISPORT- Desporto, Lazer e Turismo, EM, seja 
transformada de empresa de capitais maioritariamente públicos numa empresa pública, nos 
termos do disposto na alínea a) do n.º 3 da citada Lei n.º 58/98. 

Mais se propõe que, por uma questão de melhor organização e compreensão do 
seu articulado, seja aprovado na integra um novo projecto de estatutos. 

“PROPOSTA DE ESTATUTOS 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 
CAPÍTULO I 

Denominação, regime jurídico, sede e objecto social  
Artigo 1.º 

Denominação e natureza 
1. A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., adiante designada por 
LEIRISPORT, é uma empresa pública municipal, criada nos termos da Lei n.º 58/98, de 18 
de Agosto, e dotada de personalidade jurídica, com autonomia administrativa e financeira e 
património próprio, a qual fica sujeita à superintendência da Câmara Municipal de Leiria . 
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2. A capacidade jurídica da LEIRISPORT, abrange o universo dos direitos e obrigações 
necessários à prossecução do seu objecto social. 

Artigo 2.º 
Regime 

A LEIRISPORT rege-se pela legislação aplicável às empresas municipais, pelos presentes 
estatutos, pelas deliberações e decisões que a constituíram, pelo regime das empresas 
públicas e, no que nestes não for especialmente regulado, pelas normas aplicáveis às 
sociedades comerciais. 

Artigo 3.º 
Sede e representação 

1. A LEIRISPORT tem a sua sede, no Edifício Nerlei, Arrabalde d’Aquém, freguesia de 
Leiria, no concelho de Leiria. 
2. Por deliberação do Conselho de Administração, a LEIRISPORT pode proceder à 
deslocação da sua sede social para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou 
livremente criar, manter, transferir ou encerrar sucursais, delegações, agências, ou qualquer 
outra forma de representação que entenda conveniente. 

Artigo 4.º 
Objecto social 

1. A LEIRISPORT tem por objecto social a criação, construção, gestão e exploração de 
equipamentos desportivos, de lazer e turismo e organização de actividades nestas áreas.. 
2. A LEIRISPORT poderá também desenvolver actividade nas áreas da manutenção de 
espaços verdes, segurança, limpeza, manutenção de equipamentos, e a título acessório, o 
estudo e promoção de projectos imobiliários, comerciais e outros, que se mostrem 
necessários para a sua viabilidade. 
3. Para a concretização do disposto nos números anteriores, poderá ainda a LEIRISPORT 
proceder à realização de estudos e projectos de elaboração e execução de ordenamento 
das áreas, que lhe forem confiados pela Câmara Municipal de Leiria. 
4. O Conselho de Administração da LEIRISPORT poderá deliberar, sem prejuízo dos 
poderes de superintendência da Câmara Municipal de Leiria, a aquisição pela empresa de 
participações noutras empresas municipais, em sociedades com objecto diferente do 
referido no número 2 e em sociedades reguladas por leis especiais, bem como ser parte em 
associações, participações e consórcios, nos termos permitidos pela lei.  

CAPÍTULO II 
Órgãos da Empresa 

Secção I 
Disposições Gerais 

Artigo 5.º 
Órgãos da Empresa 

São órgãos da LEIRISPORT: 
a) O Conselho de Administração; 
b) O Fiscal Único. 
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Secção II 
Conselho de Administração 

Artigo 6.º 
Mandato e exercício de funções 

1. O mandato dos membros dos órgãos sociais tem a duração de quatro anos e será 
coincidente com o dos titulares dos órgãos autárquicos, sem prejuízo dos actos de 
exoneração e da continuação de funções até à efectiva substituição. 
2. Os membros dos órgãos sociais mantêm-se em funções até serem legalmente 
substituídos. 
3. O exercício de funções dos membros dos órgãos sociais é acumulável com o exercício 
de outras funções profissionais, sem prejuízo das incompatibilidades previstas na lei. 
4. Os membros dos órgãos sociais não carecem de prestar caução. 

Artigo 7.º 
Mandato e exercício de funções 

1. O Conselho de Administração é o órgão de gestão da LEIRISPORT, composto por três 
membros nomeados pela Câmara Municipal de Leiria, um dos quais será o respectivo 
Presidente e definirá as regras do seu funcionamento. 
2. A deliberação da Câmara Municipal de Leiria que eleger o Conselho de Administração 
designará o respectivo presidente.  

Artigo 8.º 
Competências 

1. Compete ao Conselho de Administração: 
a) Gerir a LEIRISPORT, praticando todos os actos e operações relativos ao objecto social; 
b) Administrar o património da LEIRISPORT; 
c) Adquirir, alienar e onerar direitos ou bens móveis e imóveis; 
d) Estabelecer a organização técnico-administrativa da empresa e as normas do seu 
funcionamento interno, designadamente em matéria de pessoal e da sua remuneração; 
e) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenientes, incluindo os de 
substabelecer. 
2. Compete ainda ao Conselho de Administração: 
a) Elaborar e aprovar os instrumentos de gestão previsional ; 
b) Elaborar anualmente o relatório de gestão e demonstração económico- 
-financeira, as contas de exercício e a proposta de aplicação de resultados; 
c) Promover a contratação de pessoal; 
d) Contrair empréstimos, angariar financiamentos e realizar outro tipo de operações, tendo 
em vista a realização do objecto social; 
e) Organizar e manter actualizado o cadastro de bens da Empresa; 
f) Praticar os demais actos que lhe sejam cometidos pelos presentes estatutos, leis e 
regulamentos. 
3. O Conselho de Administração poderá delegar em qualquer dos seus membros algumas 
das suas competências, definindo em acta os limites e as condições do seu exercício. 
4. Poderá ser delegado conjuntamente em mais do que um membro do Conselho de 
Administração determinadas áreas de actividade desta, e um membro do Conselho de 
Administração pode ser responsável por mais do que uma área de actividade. 
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Artigo 9.º 
Presidente do conselho de administração 

1. Compete, em especial, ao presidente do Conselho de Administração: 
a) Coordenar as actividades de gestão e de administração da LEIRISPORT, tendo em vista 
a realização do seu objecto social; 
b) Representar a LEIRISPORT em juízo e fora dele, activa e passivamente e em quaisquer 
actos ou contratos em que ela deva intervir; 
c) Convocar e presidir às reuniões do Conselho de Administração, dirigindo os trabalhos e 
providenciando pela execução plena das deliberações tomadas; 
d) Desempenhar as demais competências estabelecidas na lei e nestes estatutos 
2. Nas suas faltas e impedimentos, o presidente será substituído pelo membro do Conselho 
de Administração por si designado ou, na falta de designação, pelo membro do Conselho de 
Administração mais idoso.  

Artigo 10.º 
Reuniões, deliberações e actas 

1. O Conselho de Administração deliberará sobre a periodicidade das reuniões ordinárias e 
reunirá extraordinariamente sempre que o respectivo Presidente o convoque, por sua 
iniciativa ou por requerimento da maioria dos seus membros ou do fiscal único. 
2. As reuniões terão lugar na sede social ou noutro local. 
3. O Conselho de Administração não pode deliberar sem a presença de todos os seus 
membros. 
4. Os membros do conselho de administração poderão fazer-se representar nas reuniões 
por outro membro do conselho, designado por simples carta dirigida ao Presidente do 
Conselho de Administração. 
5. Os membros do Conselho de Administração que não possam estar presentes na reunião 
poderão, em caso de deliberações consideradas urgentes pelo respectivo presidente, 
expressar o seu voto por carta dirigida ao presidente 
6. As deliberações são tomadas por maioria simples de votos dos membros presentes ou 
representados. 
7. O Presidente ou quem o substituir terá voto de qualidade. 
8. As reuniões do conselho de administração poderão ser realizadas por videoconferência, 
desde que esta assegure aos membros do Conselho de Administração um pleno 
conhecimento dos assuntos em questão e um ambiente deliberativo em tudo similar ao 
obtido através da presença física. 
9. As deliberações do Conselho de Administração constarão sempre de acta assinadas 
pelos membros do Conselho de Administração presentes na reunião, que consignará os 
votos de vencido. 

Artigo 11.º 
Forma de obrigar 

1. A LEIRISPORT obriga-se: 
a) Pela assinatura conjunta de dois membros do Conselho de Administração, sendo um 
deles o Presidente ou o membro que o substitua; 
b) Pela assinatura conjunta do Presidente do Conselho de Administração ou o membro que 
o substitua e de um procurador da LEIRISPORT; 
c) Pela assinatura de um administrador dentro das competências que lhe foram delegadas 
pelo Conselho de Administração; 
d)  Apenas pela assinatura de um mandatário. 
2. É necessária apenas a assinatura de um administrador ou de um procurador com 
poderes especiais para a prática de actos de mero expediente. 
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Secção III 
Fiscal Único 
Artigo 12.º 

Composição e competência 
A fiscalização da LEIRISPORT é exercida por um revisor ou por uma sociedade de 
revisores oficiais de contas que procederá à revisão legal, a quem compete, 
designadamente: 
a) Fiscalizar a acção do Conselho de Administração; 
b) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes servem 
de suporte; 
c) Participar aos órgãos competentes as irregularidades, bem como os factos que considere 
reveladores de graves dificuldades na prossecução do objecto da empresa; 
d) Proceder à verificação dos valores patrimoniais da LEIRISPORT, ou por ela recebidos 
em garantia, depósito ou outro título; 
e) Remeter semestralmente a todos os accionistas informação sobre a situação económica 
e financeira da Empresa; 
f) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse para a LEIRISPORT, a solicitação do 
Conselho de Administração; 
g) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão previsional, bem como sobre o relatório 
do Conselho de Administração e contas do exercício; 
h) Emitir parecer sobre o valor das indemnizações compensatórias a receber pela empresa; 
i) Emitir a certificação legal das contas; 
j) Exercer as demais funções estabelecidas por lei, pelos presentes estatutos e pelos 
regulamentos da LEIRISPORT. 

Artigo 13.º 
Poderes de Superintendência 

A Câmara Municipal de Leiria exerce em relação à LEIRISPORT os seguintes poderes: 
a) Emitir directivas e instruções genéricas ao Conselho de Administração no âmbito dos 

objectivos a prosseguir; 
b) Autorizar alterações estatutárias; 
c) Aprovar os instrumentos de gestão previsional; 
d) Aprovar o relatório do Conselho de Administração, as contas do exercício e a proposta de 

aplicação de resultados, bem como o parecer do fiscal único; 
e) Aprovar preços e tarifas, sob proposta do Conselho de Administração; 
f) Autorizar a aquisição de participações no capital de sociedades; 
g) Autorizar a celebração de empréstimos de médio e longo prazo; 
h) Definir o estatuto remuneratório dos membros do Conselho de Administração; 
i) Determinar a realização de auditorias e averiguações ao funcionamento das empresas; 
j) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos de interesse para a empresa, podendo emitir as 

recomendações que considerar convenientes; 
k) Exercer outros poderes que lhes sejam conferidos pela lei ou pelos estatutos. 

Secção IV 
Responsabilidade civil e penal 

Artigo 14.º 
Responsabilidade civil e penal 

1. A LEIRISPORT responde civilmente perante terceiros pelos actos e omissões dos seus 
administradores nos mesmos termos em que os comitentes respondem pelos actos ou 
omissões dos comissários, de acordo com a lei geral. 
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2. Os titulares dos órgãos da empresa respondem civilmente perante estes pelos prejuízos 
causados pelo incumprimento dos seus deveres legais ou estatutários. 
3. O disposto nos números anteriores não prejudica a responsabilidade penal dos titulares 
dos órgãos da empresa. 

CAPÍTULO III 
Património, finanças e formas de gestão 

Artigo 15.º 
Património 

Constitui património da LEIRISPORT o universo de bens, direitos e obrigações que lhe 
forem conferidos nos termos destes estatutos, os que lhe venham a ser atribuídos a 
qualquer título e os que adquirir no exercício da sua actividade. 

Artigo 16.º 
Capital Social 

1. O capital social da LEIRISPORT, detido na sua totalidade pelo Município de Leiria, é de 
€1.050.000, dos quais estão realizados €385.000. 
2. O capital social é representado por mil e cinquenta acções nominativas, com o valor 
nominal de mil Euro cada uma. 
3. As acções serão representadas por títulos com o valor nominal de um, cinco, dez, cem, 
mil ou dez mil euros. 
4. O capital da empresa pode ser alterado através de dotações e outras entradas do 
Município de Leiria, bem como mediante incorporação de reservas. 
5. As alterações do capital dependem de autorização da Câmara Municipal de Leiria. 

Artigo 17.º 
Obrigações e outros valores mobiliários 

A LEIRISPORT poderá emitir obrigações ou outros valores mobiliários admitidos por lei. 

Artigo 18.º 
Receitas 

Constituem receitas da LEIRISPORT: 
a) As provenientes da sua actividade; 
b) Os rendimentos de bens próprios; 
c) As comparticipações, dotações, subsídios, doações, heranças e legados que lhes sejam 
atribuídos ou deixados por qualquer pessoa individual ou colectiva, pública ou privada; 
d) O produto da alienação de bens próprios e das mais valias derivadas pela valorização do 
seu património; 
e) O produto da contracção de empréstimos a curto, médio e longo prazos, bem como da 
emissão de obrigações; 
f) Quaisquer outras que por lei ou contrato lhe venham a ser atribuídas. 

Artigo 19.º 
Reservas 

1. A dotação anual para reforço da reserva legal não pode ser inferior a 10% do resultado 
líquido do exercício deduzido da quantia necessária à cobertura de prejuízos transitados. 
2. A reserva legal só pode ser utilizada para incorporação no capital ou para cobertura de 
prejuízos transitados. 
3. O Conselho de Administração poderá propor à Câmara Municipal de Leiria a constituição 
de outras reservas e fundos.  
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Artigo 20.º 
Instrumentos de gestão previsional 

A gestão económica da LEIRISPORT é disciplinada pelos seguintes instrumentos de gestão 
previsional: 
a) Plano plurianual e anual de actividades, de investimento e financeiro; 
b) Orçamento anual de investimento; 
c) Orçamento anual de exploração, desdobrado em orçamento de proveitos e orçamento de 
custos; 
d) Orçamento anual de tesouraria; 
e) Balanço previsional. 

Artigo 21.º 
Contratos-programa 

1. O Município de Leiria celebrará contratos-programa com a LEIRISPORT, sempre que 
pretenda prosseguir objectivos sectoriais, realize investimentos de rendibilidade não 
demonstrada ou adopte preços sociais. 
2. Nos referidos contratos-programa serão acordadas as condições a que as partes se 
obrigam para a realização dos objectivos programados. 
3. Os contratos-programa integrarão o plano de actividades da LEIRISPORT que neles 
sejam parte para o período a que respeitem. 
4. Dos contratos-programa constará obrigatoriamente o montante dos subsídios e das 
indemnizações compensatórias que a LEIRISPORT terá direito a receber como 
contrapartida das obrigações assumidas. 
5. A LEIRISPORT poderá igualmente celebrar protocolos com o objectivo de prosseguir 
objectivos sociais e sectoriais ou outros necessários ou convenientes para a prossecução do 
seu objecto social. 

Artigo 22.º 
Amortizações, reintegrações e reavaliações 

A amortização, a reintegração de bens e a reavaliação do activo imobilizado, bem como a 
constituição de provisões, serão efectivadas pelo Conselho de Administração da 
LEIRISPORT. 

Artigo 23.º 
Documentos de prestação de contas 

1. A EMPRESA deve elaborar com referência a 31 de Dezembro de cada ano os seguintes 
documentos: 
a) Balanço; 
b) Demonstração dos resultados; 
c) Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados; 
d) Demonstração dos fluxos de caixa; 
e) Relação das participações no capital de sociedades e dos financiamentos concedidos a 
médio e longo prazo; 
f) Relatório sobre a execução anual do plano plurianual de investimentos; 
g) Relatório do conselho de administração e proposta de aplicação dos resultados; 
h) Parecer do fiscal único. 
2. O relatório do Conselho de Administração deve permitir uma compreensão clara da 
situação económica e financeira relativa ao exercício, analisar a evolução da gestão nos 
sectores da actividade da empresa, designadamente no que respeita a investimentos, 
custos e condições de mercado, e apreciar o seu desenvolvimento. 
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3. O parecer do fiscal único deve conter a apreciação da gestão, bem como do relatório do 
Conselho de Administração e a apreciação da exactidão das contas e da observância das 
leis e dos estatutos. 
4. O relatório anual do Conselho de Administração, o balanço, a demonstração de 
resultados e o parecer do fiscal único serão publicados no Diário da República e num dos 
jornais mais lidos na área. 

CAPÍTULO IV 
Pessoal 

Artigo 24.º 
Estatuto do pessoal 

1. O estatuto do pessoal baseia-se no regime do contrato individual de trabalho, sendo a 
contratação colectiva regulada pela lei geral. 
2. Sem prejuízo do que se dispõe nos números seguintes, o pessoal da LEIRISPORT está 
sujeito ao regime geral da segurança social. 
3. Os funcionários da Administração Central, Regional e Local e de outras entidades 
públicas, podem exercer funções na LEIRISPORT em regime de comissão de serviço, 
requisição ou destacamento, por períodos mínimos anuais, sucessivamente renováveis. 
4. Enquanto se mantiverem na situação referida no número anterior, os funcionários 
mantêm todos os direitos inerentes ao lugar de origem, designadamente o direito à carreira 
e à segurança social, considerando-se, para todos os efeitos, o período de comissão de 
serviço, requisição ou destacamento como tempo de serviço efectivamente prestado no 
lugar de origem. 
5. O pessoal previsto no n.º 3, em regime de comissão de serviço ou requisição, pode optar 
pelas remunerações do lugar de origem ou pelas correspondentes às funções que 
desempenhe na LEIRISPORT, a suportar por esta.  

Artigo 25.º 
Participação dos trabalhadores 

Os representantes dos trabalhadores serão ouvidos nos termos da legislação aplicável. 

CAPÍTULO V 
Extinção 

Artigo 26.º 
Extinção 

A LEIRISPORT extingue-se nos termos da lei. 

CAPÍTULO VI 
Disposições diversas 

Artigo 27.º 
Tribunais competentes  

1. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, compete aos tribunais judiciais o 
julgamento de todos os litígios em que seja parte a LEIRISPORT. 
2. É da competência dos tribunais administrativos o julgamento do contencioso de anulação 
dos actos praticados pelos órgãos da LEIRISPORT, quando actuam no âmbito do direito 
público, bem como o julgamento das acções emergentes dos contratos administrativos que 
celebrem e das que se refiram à responsabilidade civil que a sua gestão pública provoque. 
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Artigo 28.º 
Primeiro mandato dos membros dos órgãos sociais 

O primeiro mandato dos membros dos órgãos sociais da LEIRISPORT termina com o termo 
do mandato dos titulares dos actuais órgãos autárquicos sem prejuízo da continuidade do 
exercício de funções até à efectiva substituição. 

Artigo 29.º 
Composição dos órgãos sociais para o quadriénio seg uinte 

1. Para o quadriénio seguinte foram nomeados por deliberação da Câmara Municipal de 
Leiria como titulares dos órgãos sociais da LEIRISPORT as seguintes pessoas: 
Conselho de Administração: 
Presidente –  Dr. Paulo Jorge Rabaça Saraiva  
Administradores – Eng.º Fernando Brites de Carvalho 
Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas   
Fiscal único: efectivo – Sociedade de Revisores oficiais de Contas “Oliveira Reis e 
Associados”  
Suplente - Fernando Marques Oliveira. 

A Câmara depois de analisar o assunto delibera por maioria, com o voto 
contra do Sr. Vereador Dr. Hélder Roque e as absten ções dos Srs. Vereadores Eng.ª 
Isabel Gonçalves, Dr.ª Maria Manuela Santos e Dr. J osé Manuel Silva: 
- aprovar a proposta de transformação da empresa LEIR ISPORT- Desporto, Lazer e 
Turismo, EM, numa empresa pública, nos termos do di sposto na alínea a) do n.º 3 da 
Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, e submeter a presen te proposta à aprovação da 
Assembleia Municipal; 
- aprovar a proposta de projecto de estatutos e subme tê-la à aprovação da 

Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

Sobre este assunto o Sr. Vereador Dr. Hélder Roque não quis deixar de 
manifestar o seu desagrado pelo facto de ter que se pronunciar sobre um assunto em que 
não se sente documentado como desejaria, apesar da pesquisa que tem efectuado, com 
todas as dificuldades de acesso que tem sentido. 

No que pode documentar-se, constata que a constituição da empresa foi 
deliberada em Agosto de 2000, como empresa de capitais maioritariamente públicos e 
autorizada pela Assembleia Municipal de Setembro de 2000. O acordo parassocial e a 
alteração estatutária respectiva mereceram deliberação da Câmara e Assembleia Municipal 
em Março de 2001. Em Setembro de 2001, a Câmara envia à Assembleia Municipal a 
alteração estatutária para constituição de uma empresa pública municipal, em virtude da 
desistência do consórcio Parque Expo, Caixa Geral de Depósitos e BPI, com deliberação 
efectuada só na Assembleia Municipal de 20 de Dezembro de 2001. 

Em 19 de Dezembro de 2001 a Câmara deliberou pela aquisição das 
participações sociais do consórcio, embora não encontrasse deliberação de Câmara sobre o 
conhecimento e fundamentos dessa desistência. 

Na primeira reunião de Câmara deste executivo em Janeiro de 2002, a Sr.ª 
Presidente propõe que se nomeie o Conselho de Administração da Leirisport. 
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Ao constar no articulado dos estatutos para aprovação nesta reunião que 
propõem que a Leirisport seja transformada de empresa de capitais maioritariamente 
públicos em empresa pública, conduz ao entendimento que ainda existe a empresa com o 
consórcio e, portanto, a deliberação de Janeiro de 2002 não devia ter ocorrido, ao nomear-
se um Conselho de Administração para uma empresa exclusivamente pública. Com a 
agravante de, ao fazê-lo, a Câmara não ter desde logo assumido os respectivos poderes de 
superintendência que a Lei lhe confere. 

Assim, desde a desistência do consórcio em Setembro de 2001, provavelmente 
nesta data, tendo por base a alteração estatutária atrás referida, até ao presente momento, 
a Leirisport funcionou de forma irregular, ou seja, não teve a fiscalização e o contrato então 
previstos por abandono do consórcio nem a Câmara actuou nos poderes de 
superintendência como empresa pública. 

Na sua opinião, deveria ter sido constituída uma comissão transitória, dita 
liquidatária, que até este momento fizesse a passagem de uma empresa para a outra, e 
apresentasse um relatório e contas final. 

Houve falta de transparência da Câmara neste assunto, quando logo na primeira 
reunião deste executivo propôs à votação a nomeação de um novo Conselho de 
Administração, como se já existisse uma empresa pública perfeitamente constituída e 
fiscalizada, sem dar o devido conhecimento destes factos, os quais eram necessários para 
que os membros da Câmara se pronunciassem sobre o que se estava a passar. 

Para si - e desde há muito é conhecida a sua opinião - a questão política de 
fundo é que não concorda com a existência da Leirisport tal como está e não vê a utilidade 
pública da mesma. 

Em relação aos estatutos agora presentes, sugere a retirada do n.º 3 do art.º 6.º, 
por não concordar que numa empresa com tão elevado capital social e tamanhas 
responsabilidades, seja permitido um trabalho em regime de meio-tempo dos membros dos 
órgãos sociais. 

O Sr. Vereador Dr. Vitor Lourenço refuta veementemente a acusação de falta 
de transparência da Câmara neste assunto. 

A Sr.ª Presidente informa que as várias deliberações tomadas pela Câmara e 
Assembleia Municipal desde Setembro de 2001 foram no sentido de adquirir a totalidade 
das acções de modo a que a empresa ficasse a ser exclusivamente municipal. Seguiu-se o 
registo notarial da Leirisport como empresa com capitais exclusivamente municipais. 

O que está agora para votação é apenas a aprovação de pequenas alterações 
aos estatutos exigidas pela Notária e referentes a decisões tomadas por outro executivo em 
fim de mandato. O que aconteceu foi que houve a necessidade de fazer as reformulações 
propostas pela Notária e só entregues à Câmara há pouco tempo, uma vez que nunca se 
tinha procedido a registos de empresas municipais. Por ter havido necessidade dessas 
alterações de pormenor nos estatutos, terão as mesmas que ser aprovadas pelos mesmos 
órgãos executivo e deliberativo que tinham aprovado os estatutos iniciais. Se não tivesse 
havido essa exigência de última hora, a que tanto a Câmara como a Assembleia Municipal 
são alheias, a empresa já estaria formalmente registada como empresa de capitais 
exclusivamente municipais. 

Este executivo é chamado apenas a pronunciar-se sobre pequenas alterações 
de pormenor nos estatutos uma vez que a posição política já foi assumida pela Câmara e 
Assembleia Municipal anteriores. Os Senhores Vereadores podem ter acesso a todos os 
documentos de todos os processos e pedir todas os esclarecimentos de que necessitem. 
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O Sr. Vereador Dr. Paulo Rabaça acrescentou que sempre foi cumprida a lei e 
nunca houve vazio uma vez que na falta do registo que se irá fazer agora continua a existir a 
empresa anterior que é de capitais mistos mas com um só accionista que é a Câmara. Nada 
impede que haja uma empresa com um só sócio. Depois a função da Assembleia Geral 
passará a ser desempenhado pela Câmara. Presentemente só pode ser deliberado o que a 
Lei permite. 

A Srª Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves afirma apenas que seria mais fácil 
entender todo o assunto em causa se tivessem sido facultados os dossiês referentes à 
Leirisport desde a formação da empresa. 

Não quer pôr em causa o que já foi decidido anteriormente nem desconfianças 
estão em causa, mas ter elementos que permitissem ter algum conhecimento da questão 
teria ajudado as pessoas que não estavam cá no mandato anterior. 

O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva afirma que por parte dos vereadores do 
PS não existem dúvidas e não são contra a Leirisport, por isso se abstêm nos dois assuntos. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

XI SEMANA ACADÉMICA DE LEIRIA 

N.º 0606/02 Pela Sr.ª Presidente, foi presente o ofício datado de 26.03.02, da Associação 
de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria, que solicita apoio 
logístico e financeiro para a realização da “XI Semana Académica de Leiria“ que decorrerá 
de 14 a 20 de Abril do corrente ano. 

Para o efeito, propõe a Sr.ª Presidente que se atribuam os seguintes apoios: 

1. Serenata – Sé Catedral de Leiria (14 Abril) 
- Cedência de corrente eléctrica no Largo da Sé Catedral de Leiria; 
- Colocação de iluminação (2 holofotes) junto à escadaria da Sé Catedral de Leiria; 
- Colocação de iluminação para 2 quiosques no Largo da  Sé Catedral de Leiria; 
- Serviço de electricista das 22.00H às 02.00H. 

2. Desfile Académico – Cidade de Leiria (18 de Abril) 
- Recolha do lixo relativo ao Desfile Académico. 

3. Noites da Feira – Zona Desportiva de Leiria (Recinto Académico)  
- Colocação de vedação física do Recinto Académico; 
- Execução de rede de água e saneamento; 
- Electrificação e montagem da armaduras e tomadas nas barracas a colocar no Recinto 

Académico; 
- Iluminação do Recinto Académico; 
- Transporte de  grades metálicas; 
- Limpeza diária do Recinto Académico; 
- Limpeza e recolha diária dos despojos inerentes às casas de banho móveis do Recinto 

Académico; 
- Desinfecção diária das casas de banho móveis do Recinto Académico; 
- Transporte de 8 barracas metálicas; 
- Serviço de electricista durante o período correspondente às actividades no Recinto 

Académico; 
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- Disponibilização de sete espaços dos outdoors/muppies da JC Decaux (1,76x1,20m), 
existentes na Cidade de Leiria; 

- Solicitação de reforço policial durante a Semana Académica e Desfile Académico; 
- Solicitação da presença dos Bombeiros Municipais de Leiria no Recinto Académico; 
- Atribuição de apoio financeiro de €6.500 (Seis Mil e Quinhentos Euros), para fazer face 

às despesas com a organização, a atribuir à Associação de Estudantes da Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria. 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea f) do n.º 1, do art.º 13.º, da Lei n.º 159/9 9, de 14 de Setembro, os Municípios 
dispõem de atribuições dos tempos livres e desporto , delibera por unanimidade, de 
acordo com a alínea b), do n.º 2, do art.º 20.º da supracitada Lei e com a alínea b), do 
n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de S etembro, atribuir à Associação de 
Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestã o de Leiria um subsídio no valor 
de €6.500. 

Mais delibera concordar com os apoios solicitados, de acordo com o acima 
mencionado. 

A presente deliberação foi aprovada em  minuta. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

ALUNOS DO ISLA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUT OCARRO DA CML 

N.º 0607/02 Presente o ofício de um grupo de estudantes do Instituto Superior de Línguas 
e Administração, datado de 27.03.02, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML 
(37 lugares) nos dias 6 e 7 de Abril, para uma visita de estudo à zona de Celorico da Beira. 

A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a ced ência e isentar o 
pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo dos requerentes o 
pagamento de trabalho extraordinário do motorista. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

PEDIDO DE TRANSPORTE - PARTICIPAÇÃO DO TE DEUM EM SANTA MARIA DA 
FEIRA 

N.º 0608/02 Presente ofício do Maestro Joaquim Vicente Narciso a informar que o Grupo 
Coral Quodlibet, grupo responsável pela apresentação do Te Deum de Inácio Aires de 
Azevedo, foi de novo convidado para participar em Santa Maria da Feira, em 19 de Maio 
próximo, e solicitar apoio em transporte à Câmara Municipal. 
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A produção deste Te Deum é da responsabilidade da Câmara Municipal de 
Leiria e na organização do projecto em Santa Maria da Feira participa a Orquestra de 
Fornos de Santa Maria da Feira, instituição sempre disponível para colaborar com a Câmara 
Municipal de Leiria na organização conjunta de projectos que envolvem também os grupos 
corais do nosso concelho. 

Entre o Município de Leiria e o Município de Santa Maria da Feira existem laços 
de fraterna colaboração. 

Deste modo e considerando a disponibilidade do Maestro Joaquim Vicente 
Narciso, propõe-se o apoio com transporte ao Grupo Coral Quodlibet para se deslocar a 
Santa Maria da Feira em 19 de Maio próximo. 

Analisado o pedido formulado pelo Maestro Joaquim V icente Narciso sobre 
a participação do Te Deum de Inácio Aires de Azevedo em Santa Maria da Feira,  bem 
como a proposta da Divisão da Cultura sobre o assun to, a Câmara delibera por 
unanimidade apoiar o Grupo Coral Quodlibet, com transporte para a sua deslocação a 
Santa Maria da Feira, no dia 19 de Maio próximo, a fim de apresentarem o Te Deum, de 
Inácio Aires de Azevedo, produção da responsabilida de da Câmara Municipal de 
Leiria.  

** 

ENCONTRO INTERNACIONAL DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA 

N.º 0609/02 Presente ofício da Escola do Espectador, datado de 12.03.02,solicitando 
apoio financeiro para a realização do Encontro Internacional de Expressão Dramática, de 26 
a 31 de Março, na Escola Secundária Rodrigues Lobo. 

Este Encontro visa reunir especialistas da área que durante a semana orientarão 
conferências e ateliês vários(dança, marionetas, escrita criativa, expressão dramática, teatro 
de rua etc). 

A organização tem como objectivos, formar novos públicos  para as artes, 
promover o desenvolvimento das capacidades técnicas e da consciência critica, ética e 
estética dos futuros espectadores em geral. 

Os custos previstos com o Encontro são de € 23.000. 
Analisado o pedido e tendo em conta os objectivos do Encontro e a qualidade do 

programa, propõe-se que se atribua um apoio de €700 à Escola do Espectador para suporte 
das despesas de organização do Encontro Internacional de Expressão Dramática. 

A Câmara Municipal apreciou o pedido de apoio formu lado pela Escola do 
Espectador para organização do Encontro Internacion al de Expressão Dramática que 
se realizará na Escola Secundária Rodrigues Lobo, d e 26 a 31 de Março, bem como a 
informação da Divisão da Cultura sobre o assunto, e  tendo em conta o interesse 
municipal do Encontro que visa promover o desenvolv imento das capacidades 
técnicas e da consciência crítica, ética e estética  dos espectadores das artes e a 
captação de novos públicos, delibera por unanimidad e, ao abrigo do disposto na 
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, atribuir o apoio de 
€700 à Escola do Espectador de Lisboa, com o NIPC 5 04646613, para suporte nas 
despesas de organização do Encontro. 

** 
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IV FESTIVAL DE TEATRO DA ALTA ESTREMADURA 

N.º 0610/02 Pelo quarto ano consecutivo realizam as Câmaras Municipais de Leiria, 
Marinha Grande e Pombal, durante os meses de Abril e Maio, o Festival de Teatro da Alta 
Estremadura, que na edição deste ano contará com 47 espectáculos – sendo 20 em Leiria, 
12 na Marinha Grande e 15 em Pombal.  

Na freguesia de Leiria os espectáculos – em número de 6 - realizar-se-ão nos 
Auditórios do Orfeão de Leiria e do Instituto Português da Juventude, na Sala Jaime Salazar 
Sampaio e no Orfeão Velho, sendo os restantes 14 espectáculos realizados noutras 13 
freguesias do concelho. A exemplo dos anos anteriores foram solicitados apoios a várias 
entidades, das quais obtivemos respostas positivas por parte da Delegação Regional da 
Cultura do Centro e da Junta de Freguesia de Leiria, embora, de momento, desconheçamos 
as verbas atribuídas pelas mesmas. Passamos a enunciar o programa do Festival no 
Concelho de Leiria e os cachês de cada grupo interveniente: 

PROGRAMA CACHÊS 
ABRIL  
Dia 5 – TE-ATO – GRUPO DE TEATRO DE LEIRIA – Branca de Neve – Sala Jaime Salazar Sampaio – 21H30 750,00 
Dia 12 – A BARRACA – Nós temos os pés grandes porque somos muito altas – Marrazes – 16H00 - IPAE 798,00 
Dia 13 – O  NARIZ – TEATRO DE GRUPO  – O meu pequeno País - Orfeão Velho – Leiria – 21H30 1.000,00 
Dia 20 – TRIGO LIMPO TEATRO  ACERT – Sexo? Sim,  obrigado! – Auditório do Orfeão – Leiria – 21H30 1.120,00 
Dia 20 – O NARIZ – TEATRO DE GRUPO – Alves & Companhia – Milagres – 21H30 1.000,00 
Dia 21 – TASE – TEATRO DE ANIMAÇÃO DE SANTA EUFÉMIA – Tio Simplício – Santa Eufémia – 16H00 500,00 
Dia 27 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL BICA TEATRO – Histórias sobre o 25 de Abril – Azoia - 16H00 – IPAE 423,98 
MAIO 00,00 
Dia 3 – TE-ATO – GRUPO DE TEATRO DE LEIRIA  - Esganarelo – Marrazes – 21H30 750,00 
Dia 4 – GICC – TEATRO DAS BEIRAS  – O barrete de guizos – Auditório do Orfeão – Leiria – 21H30 1.500,00 
Dia 4 - GRUPO DE TEATRO DO ATENEU – Um Drama de Calderon – Pousos – 21H30 500,00 
Dia 5 - GRUPO DE TEATRO DO ATENEU – Um Drama de Calderon – Ortigosa – 16H00 500,00 
Dia 10 –  TEATRO AO LARGO – A mulher dos 5 maridos – Maceira – 21H3 – IPAE 825,00 
Dia 11 – TAP – TEATRO AMADOR DE POMBAL – João Sem Medo – Cortes – 16H00 400,00 
Dia 11 – GRUPO DE TEATRO DO SPORT OPERÁRIO MARINHENSE – Falar Verdade a Mentir – Monte Real – 21H30 500,00 
Dia 12 – COMPANHIA DE TEATRO DE ALMADA – O Barbeiro de Sevilha – Coimbrão – 16H00 1.000,00 
Dia 17 – TEATRO DE ANIMAÇÃO DE SETÚBAL – O Crime da Praça da Alegria – Barreira – 21H30 2.992,00 
Dia 18 – FILIPE CRAWFORD – Monstros Com Sagrados – Auditório do Orfeão – Leiria – 21H30 1.995,19 
Dia 19 – TRIMAGISTO – Duas histórias de encantar – Caranguejeira – 16H00 1.000,00 
Dia 24 – BAAL 17 – Comédia de Rubena – Monte Redondo – 21H30 – IPAE 1.000,00 
Dia 25 – ANDRÉ GAGO E  MARCANTÓNIO DEL CARLO – Recitália – Auditório do I.P.J. – Leiria – 21H30 3.000,00 
TOTAL DE CACHÊS 21.554,17 

A este orçamento terão que se somar as despesas ainda não contabilizadas 
relativas a pacote gráfico, luminotecnia, sonoplastia, alojamentos, alimentação, transportes e 
direitos de autor – que serão alvo de uma informação posterior. 

A Câmara analisou a informação da Divisão da Cultur a, sobre o evento “IV 
Festival de Teatro da Alta Estremadura”, a decorrer  de 5 de Abril a 25 de Maio de 2002 
e, considerando que esta actividade se reveste de i nteresse cultural para o concelho, 
que é um projecto intermunicipal com objectivo de c aptar novos públicos para o 
teatro e de intercâmbio entre os grupos amadores da s três cidades, delibera por 
unanimidade, realizar o Festival nas datas prevista s suportando os custos de cachês 
apresentados na referida informação.  

Mais delibera suportar os custos de som, luz, aloja mento e transporte dos 
grupos envolvidos. 
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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: 

- MANUTENÇÃO EM VIGOR DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE O BRAS 
PARTICULARES 

- SORTEIO DO PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA 
DESLOCAÇÃO A SAINT MAUR DES FOSSÉS EM REPRESENTAÇÃO  
DAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO NA COMEMORAÇÃO DO 
20.º ANIVERSÁRIO DA GEMINAÇÃO 

- LIGA DOS COMBATENTES – NÚCLEO DE LEIRIA 

** 

MANUTENÇÃO EM VIGOR DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE OBR AS 
PARTICULARES 

N.º 0611/02 Por deliberação tomada em reunião de 2001.10.03, a Câmara Municipal, ao 
abrigo do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, sujeitar à apreciação 
pública, pelo prazo de 30 dias, o Regulamento Municipal de Obras Particulares, publicado 
no Diário da República, II Série, n.º 34, de 10 de Fevereiro de 1997, o respectivo Anexo e o 
Regulamento para a Cobrança de Taxas e Licenças no Município de Leiria, publicitado pelo 
Edital n.º 36/2001, de 8 de Março, os quais, em tudo o que não contrariarem o regime 
jurídico da urbanização e edificação estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro e aplicados com as devidas adaptações, hão-de vigorar até à entrada em vigor 
dos Regulamentos previstos no artigo 3.º daquele diploma legal. 

Posto à apreciação pública não foi apresentada qualquer reclamação, proposta 
ou sugestão relativa aos Regulamentos acima referidos. 
Nestes termos, no seguimento da deliberação camarária acima citada, propõe-se que a 
Câmara Municipal delibere, nos termos do disposto no artigo 2.º do referido Decreto-Lei n.º 
177/01, confirmar os Regulamentos supra referidos. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, confirmar o 
Regulamento Municipal de Obras Particulares, public ado no Diário da República, II 
Série, n.º 34, de 10 de Fevereiro de 1997, o respec tivo Anexo e o Regulamento para a 
Cobrança de Taxas e Licenças no Município de Leiria , publicitado pelo Edital n.º 
36/2001, de 8 de Março, mantendo os mesmos em vigor  em tudo o que não contrariar 
o regime jurídico da urbanização e edificação estab elecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro e aplicados com as devidas adapta ções, até à entrada em vigor 
dos Regulamentos previstos no artigo 3.º daquele di ploma legal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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SORTEIO DO PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA DE SLOCAÇÃO A SAINT 
MAUR DES FOSSÉS EM REPRESENTAÇÃO DAS JUNTAS DE FREG UESIA DO 
CONCELHO NA COMEMORAÇÃO DO 20.º ANIVERSÁRIO DA GEMI NAÇÃO 

N.º 0612/02 Foi deliberado em reunião de 19.02.02 através da deliberação n.º 281/02 que 
um Presidente de Junta de Freguesia - em representação das restantes Juntas – irá integrar 
a delegação que se deslocará a Saint Maur des Fossés por ocasião da comemoração do 
20.º aniversário da geminação com Leiria. Uma vez que não foi indicado, propõe-se que se 
proceda ao sorteio de três Freguesias para um 1.º efectivo e dois suplentes. 

A Câmara delibera, por unanimidade concordar. Tendo -se procedido ao 
sorteio de entre os nomes das vinte e nove freguesi as, foram apuradas as freguesias 
de Barosa como 1.º efectivo, Amor como 1.º suplente  e Santa Catarina da Serra como 
2.º suplente. 

** 

LIGA DOS COMBATENTES – NÚCLEO DE LEIRIA 

N.º 0613/02 O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva chamou a atenção para o facto da 
existência de cartazes da Liga dos Combatentes na cidade que poderão causar distracção 
aos automobilistas, quer pelo seu tamanho, quer pelos locais estratégicos escolhidos para a 
sua afixação, quer ainda pela densidade do conteúdo da informação. 

A Senhora Presidente mandou que se notificasse a Li ga dos Combatentes 
para retirar todos os cartazes afixados pela cidade . 

** 

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

reunião, eram dezassete horas e cinco 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 2 de Abril de 2002. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PRINCIPAL 

___________________________ 


