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DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 17 DE JUNHO DE 2014 

 
Serviço responsável pela execução da deliberação | Divisão de Aprovisionamento e Património 

 
Epígrafe | 2.3.5. Aclaramento do contrato promessa de compra e venda celebrado entre o Município de Leiria e Rui, 

Joaquim e Acácio Viva, em 29/05/2002 

 

Deliberação | Presente, pela Divisão de Aprovisionamento e Património, uma proposta com o seguinte teor: 

Considerando que:  

‐ O Município de Leiria celebrou um contrato promessa de compra e venda com Rui Vieira Pereira Viva,  Joaquim 

Vieira  Pereira  Viva,  Acácio  Vieira  Pereira  Viva  e  Emília  Vieira,  em  29/05/2002,  proprietários  de  terrenos 

necessários  para  as  obras  de  remodelação  do  Estádio  Municipal  Dr.  Magalhães  Pessoa,  seus  acessos  e 

estacionamento (Anexo 1); 

‐ Desde  a  data  da  sua  assinatura,  as  obrigações  assumidas  no  contrato  sofreram  diversas  vicissitudes,  fruto  do 

decurso do tempo e do cumprimento parcial das obrigações prometidas, que nunca foram formalizadas; 

‐ Atualmente, existem obrigações já cumpridas e outras ultrapassadas, conforme documento que se anexa, em que 

foi efetuada uma análise do clausulado cumprido, incumprido e necessárias atualizações (Anexo 2); 

Assim, porque urge  retomar um processo de elevado grau de complexidade que se arrasta há anos e cuja 

conclusão  se  pretende  alcançar,  honrando  as  obrigações  assumidas  pelo Município  de  Leiria,  propõe‐se  que  seja 

outorgado  o  Aclaramento  ao  Contrato  Promessa  de  Compra  e  Venda  celebrado  em  29/05/2002,  cujo  teor  se 

transcreve: 

“ACLARAMENTO DO CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E 

RUI, JOAQUIM E ACÁCIO VIVA E EMÍLIA VIEIRA EM 29/05/2002 

Entre: 

PRIMEIROS OUTORGANTES 

a)  MARIA ADELAIDE FERREIRA DOS SANTOS VIVA, viúva, casada que foi com Rui Vieira Pereira Viva no regime 

da  comunhão  de  adquiridos,  natural  da  freguesia  de  Santa  Eufémia,  portadora  do  BI  n.º  4402038,  emitido  em 

10/01/2006, pelo A.I. de Leiria, contribuinte fiscal n.º 120994798, residente na Rua D. Bárbara Vaz Preto, n.º 3, Quinta 

do Cabeço, Leiria, que outorga por si e na qualidade de herdeira deste, conjuntamente com os seguintes herdeiros, 

filhos de ambos: 

i.  CLÁUDIA  MARIA  FERREIRA  PEREIRA  VIVA,  viúva,  natural  da  freguesia  e  concelho  de  Leiria, 

portadora do Cartão de Cidadão n.º 10085707, válido até 12/10/2014, contribuinte fiscal n.º 216282616, residente na 

Rua Joaquim de Oliveira Lagoa, Quinta do Cabeço, Leiria; 
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ii.  JORGE MANUEL  FERREIRA  VIVA,  casado  com  Helena  Sofia  Tavares Marques  Viva  no  regime  de 

comunhão de adquiridos, natural da  freguesia de Coimbra  (Sé Nova), concelho de Coimbra, portador do Cartão de 

Cidadão  n.º  10881997,  válido  até  23/03/2016,  contribuinte  fiscal  n.º  221352210,  residente  na  Urbanização  da 

Maligueira, Lote 9, 1.º A, Gândara dos Olivais, Marrazes, Leiria; 

iii.  PEDRO MIGUEL  FERREIRA VIVA,  solteiro,  natural  da  freguesia  e  concelho  de  Leiria,  portador  do 

Cartão de Cidadão n.º 11095889, válido até 17/09/2018, contribuinte  fiscal n.º 224421069,  residente no Seminário 

Diocesano de Leiria, Largo Padre Carvalho, n.º 60, Leiria; 

iv.    NUNO FILIPE FERREIRA VIVA, casado com Ana Sofia Carvalho da Silva no regime de comunhão de 

adquiridos,  natural  da  freguesia  e  concelho  de  Leiria,  portador  do  Cartão  de  Cidadão  n.º  12325730,  válido  até 

09/03/2015, contribuinte fiscal n.º 232999880, residente na Rua do Estádio, 1.º Direito, S/N, Quinta do Cabeço, Leiria. 

b)  JOAQUIM VIEIRA PEREIRA VIVA casado com Maria Fernanda Crespo de Oliveira Lagoa Viva, sob o regime de 

comunhão de adquiridos, naturais da  freguesia e concelho de Leiria, respectivamente B.I. n.os 1614871, emitido em 

25/02/2000,  pelos  Serviços  de  Identificação  de  Leiria,  e  2624944,  emitido  em  24/05/2007  pelos  Serviços  de 

Identificação  de  Leiria,  contribuintes  fiscais  n.os  105380180  e  121674444,  respetivamente,  e  residentes  na  Rua D. 

Bárbara Vaz Preto, n.º 1, Quinta do Cabeço, Leiria; 

c)  ACÁCIO VIEIRA PEREIRA VIVA, divorciado de  Isabel Maria Marques Vieira, com quem era casado à data da 

morte dos pais, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia e concelho de Leiria, B.I. nº 4192502, 

emitido  em  19/03/2007,  pelos  Serviços  de  Identificação  de  Leiria,  contribuinte  fiscal  n.º  120467429  e  Cartão  de 

Cidadão n.º 04462430, válido até 29/04/2018, contribuinte fiscal n.º 120467429, residente na Rua Cidade de Halton, 

Lote 10, n.º 65, 1.º Esq.º, Urbanização Quinta do Seixal, Leiria; 

e 

SEGUNDO OUTORGANTE 

MUNICÍPIO DE LEIRIA, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, em Leiria, representado pelo Presidente 

da Câmara Municipal de Leiria, Raul Castro, no uso das competências previstas na alínea c) do n.º 1 do artigo 35.º 

conjugada com a alínea  i) do n.º 1 artigo 25.º, ambas do Anexo  I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conforme 

poderes conferidos pela deliberação da Câmara Municipal na sua reunião de ___/___/2014, e sessão da Assembleia 

Municipal de ___/___/____, 

é acordado o presente aclaramento ao contrato promessa outorgado em 29/05/2002, que se regerá pelas seguintes 

cláusulas: 

1.ª 

Os  primeiros  outorgantes  são  donos  e  legítimos  possuidores,  em  comum  e  partes  iguais  de  um  prédio  rústico 

composto por  terra de vinha e árvores de  fruto,  com área de 10.290,40 m2,  sito na Quinta do Cabeço, da extinta 

freguesia de Leiria, agora União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e concelho de Leiria,  inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo n.º 2713 e descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 2894, 

da freguesia de Leiria. 
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2.ª 

Os primeiros outorgantes  identificados nas alíneas a) e  c)  são donos e  legítimos possuidores, em  comum e partes 

iguais de um prédio urbano composto por casa de rés‐do‐chão e primeiro andar para habitação, adega, lagar e casas 

de arrecadações agrícolas, inscrito na matriz predial urbana, antes de 07/08/1951, sob o artigo n.º 1536 da União das 

Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria, sob o n.º 

2731, da freguesia de Leiria. 

3.ª 

O primeiro outorgante identificado na alínea b) é dono e legítimo possuidor de um prédio rústico composto por terra 

de semeadura, com área de 1108 m2, sito na Quinta do Cabeço, da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 

Cortes e concelho de Leiria,  inscrito na matriz predial rústica da citada União de Freguesias, sob o artigo n.º 3533 e 

não descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria. 

4.ª 

Os primeiros outorgantes prometem vender ao  segundo outorgante, que através do  seu  representante promete 

comprar,  o  prédio  rústico  identificado  na  cláusula  1.ª  do  presente  acordo,  pelo  preço  total  de  €404.111,38 

(quatrocentos e quatro mil cento e onze euros e trinta e oito cêntimos). 

5.ª 

1.  O  primeiro outorgante  identificado  na  alínea  c) promete  vender  ao  segundo  outorgante,  que  através  do  seu 

representante promete comprar, a sua quota‐parte correspondente a ½ do prédio urbano identificado na cláusula 2.ª 

do presente acordo, pelo preço de €222.845,00 (duzentos e vinte e dois mil oitocentos e quarenta e cinco euros). 

2. A obrigação  imposta ao segundo outorgante de suportar todas as despesas  inerentes ao alojamento do primeiro 

outorgante identificado na alínea c) e de quem com ele coabite, cessará decorridos que sejam 30 (trinta) dias sobre a 

formalização do contrato identificado no número anterior. 

6.ª 

1. Os primeiros outorgantes  identificados na alínea a) prometem dar de permuta ao  segundo outorgante, a  sua 

quota‐parte correspondente a ½ do prédio urbano identificado na cláusula 2.ª do presente acordo, à qual atribuem o 

valor de €222.896,86 (duzentos e vinte e dois mil oitocentos e noventa e seis euros e oitenta e seis cêntimos). 

2. O segundo outorgante, através do seu representante, aceita a quota‐parte mencionada e, em permuta, promete 

dar duas frações autónomas a identificar pelas letras “A” e “B”, destinadas a serviços e habitação respetivamente, do 

prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 9364, a constituir em propriedade horizontal, ainda não descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Leiria e às quais atribui o valor de €167.382,59  (cento e sessenta e sete mil 

trezentos  e oitenta  e dois  euros  e  cinquenta  e nove  cêntimos)  e  €55.514,27  (cinquenta  e  cinco mil quinhentos  e 

catorze euros e vinte e sete cêntimos), respetivamente, no valor global de €222.896,86 (duzentos e vinte e dois mil 

oitocentos e noventa e seis euros e oitenta e seis cêntimos). 

7.ª 
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1. O primeiro outorgante identificado na alínea b) promete dar de permuta ao segundo outorgante, o prédio rústico 

identificado na cláusula 3.ª do presente documento, ao qual atribuem o valor de €74.236,00  (setenta e quatro mil 

duzentos e trinta e seis euros). 

2. O segundo outorgante, através do seu representante, aceita o prédio mencionado e, em permuta, promete dar 

uma  fração autónoma a  identificar pela  letra “C”, destinada a habitação, do prédio  inscrito a  seu  favor na matriz 

predial urbana  sob o artigo n.º 9364, da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, a constituir em 

propriedade horizontal, ainda não descrito na Conservatória do Registo Predial de  Leiria e à qual atribui o mesmo 

valor de €74.236,00 (setenta e quatro mil duzentos e trinta e seis euros). 

§ Parágrafo único:  

1. O  presente  acordo  é  feito  em  octuplicado,  valendo  cada  um  dos  exemplares  como  originais  que  será 

entregue a cada um dos outorgantes, depois de terem lido e dito compreender o seu conteúdo. 

2. O presente aclaramento será anexado ao contrato promessa outorgado em 29/05/2002, do qual passará a 

fazer parte integrante. 

Leiria e Paços do Concelho, aos __ dias do mês de __ de 2014 

Os primeiros outorgantes 

Pelo segundo outorgante” 

Os  valores  implicados  nestas  despesas  foram  objeto  das  propostas  de  cabimento  n.ºs  1336/2014  e 

1339/2014. Nos termos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA) foram emitidos os compromissos 

n.ºs 1512/2014, 1513/2014, 1514/2014 e 1516/2014, autorizado(s) em 11/06/2014. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e concordando com o teor da  informação prestada pela 

Divisão de Aprovisionamento e Património, no uso das competências previstas na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores 

Álvaro Madureira, Daniel Marques, Ana Silveira e Margarida Castelão, aprovar o aclaramento ao Contrato Promessa 

de Compra e Venda, celebrado em 29/05/2002. 

Mais deliberou, nos termos e para os efeitos da alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de  12  de  setembro,  solicitar  a  competente  autorização  à  Assembleia Municipal  de  Leiria,  órgão  que  autorizou  a 

aquisição dos mencionados terrenos na sua sessão de 26/09/2002, após proposta aprovada pela Câmara Municipal de 

Leiria em 16/09/2002, solicitando que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir 

efeitos  imediatos, nos  termos e  com os  fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do  artigo 57.º do Anexo  I  à  Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. 

Mais  deliberou  ainda,  caso  a  Assembleia Municipal  de  Leiria  autorize  a  Câmara Municipal  a  adquirir  os 

identificados bens  imóveis  e  assumir demais obrigações,  a  formalizar  a  título  inicial  com o presente  aclaramento, 

conceder poderes ao Presidente da Câmara Municipal de Leiria para a outorga do documento, em cumprimento do 

disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
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Deliberou  por  último,  após  a  assinatura  de  todos  os  outorgantes,  remeter  o  presente  processo 

administrativo ao Tribunal de Contas, em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 44.º da Lei n.º 98/97, de 26 de 

agosto, alterada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

Os Senhores Vereadores Álvaro Madureira, Daniel Marques, Ana Silveira e Margarida Castelão Dias, eleitos 

pelo Partido Social‐Democrata, apresentaram uma justificação de voto, cujo teor se transcreve: 

«Declaração de voto 

Ponto 2.3.5. da O.T. da Reunião de 17 de Junho de 2013 

Na proposta apresentada no mencionado ponto da ordem de  trabalhos, propõe‐se que este executivo 

municipal, delibere aprovar o aclaramento ao contrato promessa de compra e venda, celebrado em 29/05/2002. 

Consideramos que este aclaramento subverte a matriz orientadora do contrato promessa de compra e 

venda, celebrado em 29/05/2002. 

Face ao exposto, os vereadores eleitos pelo PSD, votam contra no ponto 2.3.5, apresentando a presente 

declaração de voto designadamente, para os efeitos do n.º 2 do artigo 28.º do CPA. 

Leiria, 17 de junho de 2014 

Álvaro Madureira 

Daniel Marques 

Ana Silveira 

Margarida Castelão Dias» 

O Senhor Vice‐Presidente da Câmara Municipal comentou que era uma declaração de voto desprovida dos 

principais motivos, apenas dizia que era uma  subversão da matriz orientadora do contrato promessa de  compra e 

venda, celebrado em 29/05/2002, mas não qualificou nem disse aonde. 

Mais observou que se escusou de ouvir esclarecimentos que podiam explicar a questão da subversão. 

 

  O Vice‐Presidente da Câmara 
Municipal 

A Secretária da reunião  

Gonçalo Lopes  Sandra Almeida Reis 
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CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA

Entre:

PRIMEIROS OUTORGANTES

a) RUI VIEIRA PEREIRA VIVA, e mulher MARIA ADELAIDE FERREIRA DOS

SANTOS VIVA, casados sob o regime de comunhão geral de bens, naturais ele da

freguesia de Leiria e ela da Freguesia de Santa Eufémia, respectivamente B.I. nOs

2576446, emitido em 14/11/91, pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, e 4402038,

emitido em 30/12/92 pelo Arquivo de Identificação de Leiria, contribuintes nOs

132629887 e 120994798, respectivamente, e residentes na Quinta do Cabeço, _
LEIRIA;

b) JOAQUIM VIEIRA PEREIRA VIVA e mulher MARIA FERNANDA OLIVEIRA

LAGOA VIVA, casados sob o regime de comunhão geral de bens, naturais da

freguesia de Leiria , respectivamente B.I. nOs 1614871, emitido em 25/02/2000, pelo

Arquivo de Identificação de Leiria, e 2624944, emitido em 22/04/1997 pelo Arquivo

de Identificação de Leiria, contribuintes nOs 105380 180 e

respectivamente, e residentes na R. Bárbara Vaz Preto- LEIRIA;
121674444,

c) ACÁCIO VIEIRA PEREIRA VIVA, e mulher ISABEL MARIA MARQUES VIEIRA

VIVA, casados sob o regime de comunhão geral de bens, naturais da freguesia de

Leiria, B.I. n? 4192502, emitido em 21/10/96 pelo Arquivo de Identificação de Leiria,

contribuinte n° 120467429 e B.I. n? 4462430, emitido em 26/0112001, pelo Arquivo

de Identificação de Leiria, contribuinte n° 116972645, respectivamente e residentes

na Quinta do Cabeço, - LEIRIA;

d) EMÍLIA VIEIRA, viuva, natural da freguesia de Pousos - Leiria, B.I. n° 1574077,

emitido em 12/03/95 pelo Arquivo de Identificação de Leiria, e residente na Quinta
do Cabeço, - LEIRIA;

e
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SEGUNDO OUTORGANTE

MUNICIPIO DE LEIRIA, representado pela Presidente da Câmara Municipal de

Leiria, ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA, casada,

economista, natural da freguesia e concelho de Mirandela, residente na Quinta

de Santo António, Lote 63, 5° Dt.°, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria,

portadora do Bilhete de Identidade n.? 3299112, emitido pelo Serviço de

Identificação Civil de Leiria em 06 de Agosto de 1996;

é celebrado o presente contrato promessa que se regerá pelas cláusulas seguintes:

la
Os primeiros outorgantes são donos e legitimos possuidores, em comum e sem determinação de

parte, de uma terra de vinha e árvores de fruto, com área total de 20.950m2, sita na Quinta do

Cabeço, freguesia e concelho de Leiria, que confronta do norte com António Pedro Matias,

nascente, sul e poente com Município de Leiria / Câmara Municipal de Leiria, inscrita na matriz

predial rústica sob o número 239 e descrita na Conservatória do Registo Predial com o número

75274, a folhas 77 do Livro B- 205.

2a

Os primeiros outorgantes a) e c) são ainda donos e legitimos possuidores:

1- O primeiro, da fracção autónoma identificada pela letra A correspondente ao Rés do chão do

prédio urbano constituído em propriedade horizontal e sito na Quinta do Cabeço - LEIRlA,

fracção essa que se destina a estabelecimento comercial, com área total de 171 m2, sendo 19,6

m2 de coberto, duas pequenas arrecadações de dois m2 cada, mais parte comum do logradouro

do prédio, existente a nascente e a sul, com área de duzentos e oitenta e oito metros quadrados,

incluindo o terreno do coberto, encontrando-se a aludida fracção, inscrita na matriz predial

urbana de Leiria, sob o artigo n° 789, e o prédio descrito na conservatória do Registo Predial de

Leiria, sob o n° 75273, a fls. 76 verso, do Livro B - duzentos e cinco, sem licença de utilização

por ter sido construída antes de 1951.

2- O segundo, da fracção autónoma do prédio urbano descrito em 1- e identificada pela letra B,

correspondente a andar destinado a habitação, com área de 171 m2, composto por cinco quartos,
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um lagar com uma pequena arrecadação interior, uma cozinha agrícola, uma casa de arrumos,

pátio coberto, uma despensa e logradouros, todos com área total de 140m2, inscrita na matriz

urbana sob o artigo n.? 789 e descrita na Conservatória do registo Predial sob o número setenta e

cinco mil duzentos e setenta e três a folhas setenta e seis verso do Livro B - duzentos e cinco,

sem Licença de Utilização por ter sido construída antes de 1951.

3 - O segundo ainda de uma cobertura metálica, com área aproximada de 110m2, destinada a

garagem e alpendre.

O primeiro outorgante b) é ainda dono e legitimo possuidor de um terreno, com casa de

habitação, em ruinas, composta por r/ch sita na Quinta do Cabeço, a confrontar do norte com a

Fonte, sul com José Pereira Viva, nascente com Serventia da Quinta e poente com António Pedro

Matias, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n° 1.483 com área a quantificar de acordo

com levantamento a efectuar pelo segundo outorgante.

Do imóvel rústico identificado na cláusula 1a irão ser autonomizadas 3 parcelas de terreno com

área de 4245m2, 12.365m2 e 4340m2, pertencentes, respectivamente, aos primeiros outorgantes

a),b)ec).

Pelo presente contrato, e por ser necessário para as obras de remodelação do Estádio Municipal

Dr. Magalhães Pessoa, seus acessos e estacionamento, o segundo outorgante compromete-se a

proceder à desmontagem da cobertura metálica referida em 3- da cláusula 2a e montá-la em

terreno propriedade do primeiro outorgante c) a confrontar do poente com barracão destinado a

indústria, também sua propriedade, sito na Quinta do Cabeço, o que já se verificou na data de

assinatura do presente contrato.

As parcelas referidas em 4a
, ou apenas a parte delas realmente necessária às obras de

remodelação do Estádio, acessos e estacionamento, serão vendidas, ao preço acordado de:

1- Da parcela que lhe pertence, o primeiro outorgante a) venderá, ao segundo outorgante
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407 m2 ao preço de 18.900$00 por m2, o que perfaz o total de 7.692.300$00 e 3

m2 ao preço de 6.500$00 por m2, o que perfaz a quantia de 21.047.000$00, num total

de € 143.351,02 /28.739.300$00, sem prejuízo do estabelecido na cláusula 19a deste

contrato-promessa.

2- Da parcela que lhe pertence, o primeiro outorgante b) vende, ao segundo outorgante

1444 m2, ao preço de 18.900$00 por m2, o que perfaz o total de 27.291.600$00 e

3.026 m2 ao preço de 6.500$00 por m2, o que perfaz a quantia de 19.669.000$00,

num total de € 234.238,48 /46.960.600$00, sem prejuízo do estabelecido na cláusula

19a deste contrato-promessa.;

3- Da parcela que lhe pertence, o primeiro outorgante c) vende, ao segundo outorgante

4340 m2 ao preço de 6.500$00 por m2, o que perfaz a quantia total de € 140.710,88/

28.210.000$00, sem prejuízo do estabelecido na cláusula 19a deste contrato-

promessa.

o preço acordado e referido na cláusula 6a
, será pago no acto da escritura, a qual se realizará no

prazo de 90 dias contados da validação do presente contrato pelos órgãos municipais

competentes, devendo o segundo outorgante notificar os primeiros outorgantes da data, hora e

local, da escritura, com a antecedência de 8 dias.

83

Relativamente à fracção A referida na cláusula 2a, o segundo outorgante promete demolir e

reedificar a mesma sobre o terreno onde se encontram as ruínas referidas em J3 e terreno

adjacente.

1- No intervalo entre a demolição e a construção referida em 83, o pnmeiro outorgante a)

exercerá a sua actividade comercial em estabelecimento provisório garantido pelo segundo

outorgante, que lhe permita continuar a actividade, ininterruptamente até ao fim das obras de

reedificação do seu estabelecimento comercial.

2- O estabelecimento comercial pertencente ao primeiro outorgante a) só será demolido quando

estiver disponível o estabelecimento provisório supra referido, suportando o segundo outorgante,

os custos totais da operação.
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o primeiro outorgante b) desde já autoriza, mediante compensação prevista na clausula

que o estabelecimento comercial definitivo do primeiro outorgante a) seja construído sobre o

terreno onde se encontram as ruínas referidas em 33 e terreno adjacente.

Pelo presente contrato, o segundo outorgante compromete-se a indemnizar o primeiro outorgante

b) pelo corte das árvores existentes na sua parcela de terreno, bem como pelo muro a demolir, no

montante a acordar entre ambos.

1P-A

Compromete-se também, o segundo outorgante a indemnizar o primeiro outorgante c) pelo corte

de 19 árvores de fruto e 80 pinheiros existentes na sua parcela de terreno, conforme declaração

emitida em 10 de Janeiro de 2002 pelo senhor Eng.? Vítor Santos, a qual se dá por integralmente

reproduzida e faz parte integrante do presente contrato (doe. 1), no montante a acordar entre

ambos.

o segundo outorgante compromete-se ainda pelo presente contrato e como forma de compensar

a perda da área das ruinas referidas em 3a a edificar, sobre o edifício destinado ao

estabelecimento comercial, em 1° andar, com área igual à do referido edifício de R/ch em ruínas

e de acordo com projecto a elaborar e aprovar pelo segundo outorgante, uma habitação em

propriedade horizontal, que será entregue ao primeiro outorgante b).

1- Relativamente à fracção B, referida em 2a, e como forma de compensar a sua perda pela

demolição, o segundo outorgante promete reconstruir, em local a acordar, mas sempre a

confinar com o primeiro outorgante a) e com o novo arruamento ao Estádio que fará a ligação

com a R. Bárbara Vaz Preto, um edifício com a respectiva área habitacional de 171 m2,

dividida por 2 habitações geminadas, constitui das em propriedade horizontal e prontas a

habitar, e entregá-las ao primeiro outorgante c).

2- A área descrita em 2- da cláusula 2a e que correspondem ao lagar com uma pequena
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garagem no edifício referido em 1- desta cláusula, com área total de implantação deste

edifício.

1- O 1.0 Outorgante a) consente na construção das duas habitações geminadas que ficarão a

pertencer a seu irmão, identificado como 1.0 outorgante c), na extremidade Nascente do conjunto

que será constituído, de futuro, pela sua casa de habitação, cómodos e quintal anexo, mediante as

seguintes contrapartidas:

a) As suas garagens (a que acima se faz referência como fazendo parte de cómodos), sitas

próximo da desembocadura do novo acesso ao Estádio Municipal para quem entra na Rua D.

Bárbara Vaz Preto, não serão demolidas, ou sê-lo-ão apenas na área estritamente necessária à

construção da nova via, ficando o 2.0 outorgante obrigado a assegurar a reconstrução da área

afectada, ou da sua totalidade caso isso seja considerado conveniente por ambas as partes, no

logradouro restante, em local a acordar pelo outorgante a) .

b) Será preservada uma faixa de terreno, a Nascente da sua moradia, a que acima se dá o nome

de logradouros e se destinará a jardim ou quintal, a qual terá uma profundidade até cerca de

20 m. ficando todavia sujeita a acertos de projecto de execução quer da nova via, quer das

duas habitações geminadas que serão atribuídas ao 1.0 outorgante c).

c) O futuro estabelecimento comercial, substituto do presente, terá acesso fácil, desde a nova

rua, que constituirá acesso envolvente ao Estádio, até aos logradouros do próprio

estabelecimento.

d) As cantarias e demais partes integrantes que tipifiquem o estabelecimento comercial existente

no imóvel a demolir parcialmente serão reutilizados no edifício a construir no prolongamento

para Norte do ora existente.

e)

i- Por último uma construção, em 1.0 andar, edificada sobre o R/Ch onde se situará

futuramente o seu estabelecimento comercial [ com excepção da área do andar que virá a

caber ao 1.° Outorgante b) ] que ficará a pertencer em usufruto vitalício à primeira

outorgante d) e em nua propriedade ao 1.0 Outorgante a).
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ii- Esta construção será executada pelo segundo outorgante e entregue ampla, apenas c

paredes exteriores, cobertura completa e janelas. O interior será entregue em tosco e

portanto sem quaisquer acabamentos.

Todas as despesas inerentes à construção das habitações e posteriores acabamentos (com

excepção da parte final de ii- da alínea e) do n" 1 da clausula 13a-A ), serão suportados, na

totalidade, pelo segundo outorgante, nomeadamente o projecto de construção, que ficará a seu

cargo.

Os primeiros outorgantes b) e c) terão a escolha final sobre a composição/divisão das habitações

e dos respectivos acabamentos finais, de acordo com os acabamentos de uso corrente,

nomeadamente paredes exteriores duplas em alvenaria de tijolo, e paredes interiores estucadas e

pintadas, caixilharias em aluminio e vidros duplos, pavimentos dos quartos, sala e corredores em

madeira de parquet ou mosaico, instalações sanitárias e cozinha, com bancadas de mármore,

pavimento em mosaico e paredes revestidas a azulejo.

Caso o edifício, constituído em propriedade horizontal e referido no n° 1 da clausula 13a não seja

entregue ao primeiro outorgante c) antes da demolição da fracção B, todas as despesas inerentes

ao alojamento do primeiro outorgante c) e de quem com ele coabite, em local a acordar, serão

pagas pelo segundo outorgante.

Pelo presente contrato, o segundo outorgante compromete-se ainda a dilígenciar no sentido de

propor a alteração do PDM de Leiria, por forma a que o primeiro outorgante c) possa

eventualmente construir, com um índice não inferior a 0,5 na parte restante da sua parcela de

terreno, referida em 4a.

Os primeiros outorgantes declaram desde já que autorizaram, verbalmente, o segundo outorgante,

através da Câmara Municipal de Leiria, a tomar posse dos bens referidos nas clausulas la, 2a e 3a,

por forma a iniciar os trabalhos de remodelação do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa _

Leiria., o que efectivamente já se verificou.
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às mesmas, aquando da realização das obras de remodelação do Estádio, acessos e

estacionamentos e serão fixadas definitivamente mediante levantamento topográfico rigoroso a

cargo do 2° outorgante e confirmado pelos lOsoutorgantes.

Os lOsoutorgantes a), c) e d) deverão deixar livres de pessoas e bens os respectivos imóveis, por

forma a prosseguirem as obras necessárias à implantação do Estádio, circulação e

estacionamentos, logo que o segundo outorgante, através da Câmara Municipal de Leiria, lhes

disponibilize as instalações provisórias habitacional e comercial supra referidas devendo, para o

efeito, aquela notificar os mesmos com a antecedência de 15 dias.

Pelo presente contrato, a primeira outorgante d) promete renunciar ao usufruto que detém sobre o

imóvel identificado na cláusula 2a, n° 1- e sito na Quinta do Cabeço - LEIRIA .

As despesas da escritura e registo dos imóveis ficarão a cargo do segundo outorgante.

Redigido em septuplicado e constituido por nove folhas, fica um exemplar do contrato na posse

de cada um dos primeiros outorgantes e três exemplares do mesmo na posse do segundo

outorgante.

Leiria, 29 de Maio de 2002
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d) c.

o segundo outorgante:

2" 14·()()(' Lciria • Telef. 244 Rl.9 500 • Tclecópia 244 839 556 • . ... , ..E-Ill,lll. cllllelrJJ@CIll-lciria.)[· .. , ..I Sitc: \\ wwrm-lciria ."" ...pl Conuibuintc N.o 505 I K! 26(,



Acácio Vieirll Pereira Viva
="==--===---'---=-=--""""='=-::=--=-c-=-.. -

C. d. Quadro. EI~ç'rlcto,

Oulnte do Cbbet;ll

2400 lIllIIlA

/

•

•

~~r"-"e> 2v DL

_ ....'ÍlI-?~-:di
<~==-----f'=~.~_

(:D.0.)



Município de Leiria 

  Câmara Municipal 

Anexo I I  

 

 12/06/2014  
1 

 

ANÁLISE DO CLAUSULADO CUMPRIDO, INCUMPRIDO E NECESSÁRIAS ATUALIZAÇÕES AO  

CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

 VERSÃO 29/05/2002 ANÁLISE REALIZADA EM 12/06/2014 

PREÂMBULO Entre: 
 
PRIMEIROS OUTORGANTES 
 

a) RUI VIEIRA PEREIRA VIVA, e mulher MARIA ADELAIDE FERREIRA 
DOS SANTOS VIVA, casados sob o regime de comunhão geral de bens, 
naturais ele da freguesia de Leiria e ela da freguesia de Santa Eufémia, 
respectivamente B.I. n.ºs 2576446, emitido em 14/11/91, pelo Arquivo 
de Identificação de Lisboa, e 4402038, emitido em 30/12/92 pelo Arquivo 
de Identificação de Leiria, contribuintes n.ºs 132629887 e 120994798, 
respetivamente, e residentes na Quinta do Cabeço – LEIRIA; 

 
b) JOAQUIM VIEIRA PEREIRA VIVA e mulher MARIA FERNANDA 

OLIVEIRA LAGOA VIVA, casados sob o regime de comunhão geral de 
bens, naturais da freguesia de Leiria, respectivamente B.I. nºs 1614871, 
emitido em 25/02/2000, pelo Arquivo de Identificação de Leiria, e 
2624944, emitido em 22/04/1997 pelo Arquivo de Identificação de Leiria, 
contribuintes n.ºs 105380180 e 121674444, respectivamente, e 
residentes na Rua Bárbara Vaz Preto – LEIRIA; 

 
c) ACÁCIO VIEIRA PEREIRA VIVA, e mulher ISABEL MARIA MARQUES 

VIEIRA VIVA, casados sob o regime de comunhão geral de bens, naturais 
da freguesia de Leiria, respectivamente B.I. nºs 4192502, emitido em 
21/10/96, pelo Arquivo de Identificação de Leiria, contribuinte n.º 
120467429 e B.I. n.º 4462430, emitido em 26/01/2001 pelo Arquivo de 
Identificação de Leiria, contribuinte n.º 116972645, respetivamente e 
residentes na Quinta do Cabeço – LEIRIA; 

 
d) EMÍLIA VIEIRA, viúva, natural da freguesia de Pousos – leiria, BI. 

N.º 1574077, emitido em 12/03/95 pelo Arquivo de Identificação de 

Entre: 
 
PRIMEIROS OUTORGANTES 
 

a) MARIA ADELAIDE FERREIRA DOS SANTOS VIVA, viúva, casada que 
foi com Rui Vieira Pereira Viva* no regime da comunhão geral de bens, 
natural da freguesia de Santa Eufémia, portadora do Bilhete de Identidade 
n.º 4402038, emitido em 10/01/2006, contribuinte fiscal n.º 120994798, 
residente na Rua D. Bárbara Vaz Preto, n.º 3, Quinta do Cabeço, Leiria, que 
outorga por si e na qualidade de herdeira deste, conjuntamente com os 
seguintes herdeiros, filhos de ambos: 

i. CLÁUDIA MARIA FERREIRA PEREIRA VIVA, viúva, natural 
da freguesia e concelho de Leiria, portadora do Cartão de Cidadão n.º 
10085707, válido até 12/10/2014, contribuinte fiscal n.º 216282616, 
residente na Rua Joaquim Lagoa, Quinta do Cabeço, Leiria; 

ii. JORGE MANUEL FERREIRA VIVA, casado com Helena Sofia 
Tavares Marques Viva no regime de comunhão de adquiridos, ele natural 
da freguesia de Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra, portador do 
Cartão de Cidadão n.º 10881997, válido até 23/03/2016, contribuinte 
fiscal n.º 221352210, residente na Urbanização da Maligueira, lote 9, 1.º 
A, Gândara dos Olivais, Marrazes, Leiria; 

iii. PEDRO MIGUEL FERREIRA VIVA, solteiro, natural da 
freguesia e concelho de Leiria, portador do Cartão de Cidadão n.º 
11095889, válido até 17/09/2018, contribuinte fiscal n.º 224421069, 
residente no Seminário Diocesano de Leiria, Largo Padre Carvalho, n.º 60, 
Leiria; 

iv. NUNO FILIPE FERREIRA VIVA, casado com Ana Sofia 
Carvalho da Silva no regime de comunhão de adquiridos, natural da 
freguesia e concelho de Leiria, portador do Cartão de Cidadão n.º 
12325730, válido até 09/03/2015, contribuinte fiscal n.º 232999880, 
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Leiria, e residente na Quinta do Cabeço – LEIRIA; 
 

e 
 
SEGUNDO OUTORGANTE 
 

MUNICÍPIO DE LEIRIA, representado pela Presidente da Câmara 
Municipal de Leiria, ISABEL DAMASCENO VIERA DE CAMPOS COSTA, 
casada, economista, natural da freguesia e concelho de Mirandela, 
residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dto., freguesia de 
Marrazes, concelho de Leiria, portadora do Bilhete de Identidade n.º 
32992112, emitido pelo Serviço de Identificação Civil de Leiria em 06 de 
agosto de 1996; 

 

residente na Rua do Estádio, 1.º direito, s/n, Quinta do Cabeço, Leiria; 
*Maria Adelaide Ferreira dos Santos Viva, nomeada cabeça de casal da 

herança aberta por óbito de Rui Vieira Pereira Viva, NIF 703564463, 

conforme certidão de Habilitação de Herdeiros, lavrada no Cartório Notarial 

de Leiria, fls 133 a fls 133 v, do Livro 34-A, em 02/03/2006. 

b) JOAQUIM VIEIRA PEREIRA VIVA e mulher MARIA FERNANDA 

OLIVEIRA LAGOA VIVA, casados sob o regime de comunhão geral de 

bens, naturais da freguesia de Leiria, respetivamente Bilhetes de 

Identidade nºs 1614871, emitido em 25/02/2000, pelos Serviços de 

Identificação de Leiria, e 2624944, emitido em 24/05/2007 pelos Serviços 

de Identificação de Leiria, contribuintes n.ºs 105380180 e 121674444, 

respetivamente, e residentes na Rua D. Bárbara Vaz Preto, n.º 1, Quinta 

do Cabeço, Leiria; 

 
c) ACÁCIO VIEIRA PEREIRA VIVA, divorciado de ISABEL MARIA 

MARQUES VIEIRA, com quem era casado à data da morte dos pais, sob o 

regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia e concelho de 

Leiria, Bilhete de Identidade n.º 4192502, emitido em 19/03/2007, pelos 

Serviços de Identificação de Leiria, contribuinte n.º 120467429 e 

residente na Rua Cidade de Halton, Lote 10, n.º 65, 1.º Esq.º, 

Urbanização Quinta do Seixal, Leiria; 

 
 

e 
 
SEGUNDO OUTORGANTE 
 

MUNICÍPIO DE LEIRIA, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da 
República, em Leiria, representado pelo Presidente da Câmara Municipal 
de Leiria, Raul Miguel de Castro, no uso das competências previstas na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 35.º conjugada com a alínea i) do n.º 1 artigo 
25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conforme poderes 
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conferidos pela deliberação da Câmara Municipal na sua reunião de 
___/___/2014, e sessão da Assembleia Municipal de ___/___/2014  

CLÁUSULAS é celebrado o presente contrato promessa que se regerá pelas cláusulas 
seguintes: 

foi celebrado um Contrato Promessa de Compra e Venda em 29/05/2002, 
cujo clausulado  agora se analisa, por comparação e correspondência ao 
documento original:  

1.ª Os primeiros outorgantes são donos e legítimos possuidores, em comum 
e sem determinação de parte, de uma terra de vinha e árvores de fruto, 
com área total de 20.950m

2
, sita na Quinta do Cabeço, freguesia e 

concelho de Leiria, que confronta do norte com António Pedro Matias, 
nascente, sul e poente com Município de Leiria/Câmara Municipal de 
Leiria, inscrita na matriz predial rústica sob o número 239 e descrita na 
Conservatória do Registo Predial com o número 75274, a folhas 77 do 
Livro B-205. 

1. Os primeiros outorgantes são donos e legítimos possuidores, sem 
determinação de parte ou direito, de um prédio rústico, sito na Quinta do 
Cabeço, à data da celebração do contrato-promessa composto por terra de 
vinha, tanchas e árvores de fruto, com a área total de 20.950m

2
, inscrita na 

matriz rústica sob o artigo n.º 2713, por força da extinção da freguesia de 

Leiria, agora União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 

e descrito, atualmente, na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria 
sob o n.º 2894, da freguesia de Leiria. 
2. A área do prédio identificado no n.º 1 do presente artigo foi 
devidamente retificada para 10.290,40 m

2
, conforme certidão da CRP, de 

11/06/2014. 
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2.ª Os primeiros outorgantes a) e c) são ainda donos e legítimos possuidores: 
1 - O primeiro, da fração autónoma identificada pela letra A 
correspondente ao rés do chão do prédio urbano constituído em 
propriedade horizontal e sito na Quinta do Cabeço – LEIRIA, fração essa 
que se destina a estabelecimento comercial, com área total de 171m2, 
sendo 19,6 m

2
 de coberto, duas pequenas arrecadações de dois m2 cada, 

mais parte comum do logradouro do prédio, existente a nascente e a sul, 
com área de duzentos e oitenta e oito metros quadrados, incluindo o 
terreno do coberto, encontrando-se a aludida fração, inscrita na matriz 
predial urbana de Leiria, sob o artigo n.º 789, e o prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Leiria, sob o n.º 75273, a fls. 76 verso, 
do Livro B – duzentos e cinco, sem licença de utilização por ter sido 
construída antes de 1951. 
2 - O segundo, da fracção autónoma do prédio urbano descrito em 1- e 
identificada pela letra B, correspondente a andar destinado a habitação, 
com área de 171m

2
, composto por cinco quartos, uma sala, uma cozinha, 

quatro arrecadações, dois halls de entrada e dois corredores e ainda de 
um lagar com uma pequena arrecadação interior, uma cozinha agrícola, 
uma cada de arrumos, pátio coberto, uma despensa e logradouros, todos 
com área total de 140m

2
, inscrita na matriz urbana sob o artigo n.º 789 e 

descrita na Conservatória do Registo Predial sob o número setenta e 
cinco mil duzentos e setenta a três a folhas setenta e seis verso do Livro B 
– duzentos e cinco, sem licença de Utilização por ter sido construída antes 
de 1951. 
3 - O segundo ainda de uma cobertura metálica, com área aproximada de 
110 m2, destinada a garagem e alpendre. 

1. Os primeiros outorgantes identificados nas alíneas a) e c) são 
donos e legítimos possuidores, em partes iguais, de um prédio urbano, sito 
na Quinta do Cabeço, à data da celebração do contrato-promessa 
composto por casa de rés-do-chão onde se encontrava instalado um 
estabelecimento comercial e primeiro andar para habitação, adega, lagar e 
casas de arrecadações agrícolas, com a área total de 1.086m

2
, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 1536, por força da extinção da freguesia 
de Leiria, agora União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, e 
descrito, atualmente na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o 
n.º 2731. 
2. Sobre o identificado prédio não se encontra averbada a 
constituição de qualquer propriedade horizontal, contrariamente ao 
descritivo da divisão constante na cláusula segunda do contrato-promessa 
de 29/05/2002.   
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3.ª O primeiro outorgante b) é ainda dono e legítimo possuidor de um 
terreno, com casa de habitação, em ruínas, composta por r/ch sita na 
Quinta do Cabeço, a confrontar do norte com a Fonte, sul com José 
Pereira Viva, nascente com Serventia da Quinta e poente com António 
Pedro Matias, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 1.483 com 
área a quantificar de acordo com levantamento a efetuar pelo segundo 
outorgante. 

1. Os primeiros outorgantes identificados na alínea b) são donos e 
legítimos possuidores, de um prédio urbano, sito na Quinta do Cabeço, à 
data da celebração do contrato-promessa composto por casa de habitação 
em ruínas, com a área não quantificada no contrato, mas que, segundo 
certidão emitida pelo Serviço de Finanças de Leiria 1 em 19/02/2003, teria 
a superfície coberta de 68m

2
. 

2. Em 29/04/2005, a pedido dos primeiros outorgantes identificados 
na alínea b), e para efeitos de eliminação das matrizes para não pagamento 
das então contribuições autárquicas, o Município de Leiria certificou que 
“demoliu as casas de habitação (…) inscritas na matriz predial urbana da 

freguesia de Leiria sob o artigo n.º 1483 e 1484. (…) A Câmara Municipal de 

Leiria tomou posse dos imóveis referidos em 29/05/2002, data de 

assinatura do contrato promessa de compra e venda.”  

4.ª Do imóvel rústico identificado na cláusula 1.ª irão ser autonomizadas 3 
parcelas de terreno com área de 4.245m

2
, 12.365m2 e 4.340m

2
, 

pertencentes, respetivamente, aos primeiros outorgantes a), b) e c). 

A dimensão das parcelas a autonomizar, conforme cláusula quarta do 
contrato promessa, do prédio descrito na cláusula primeira foram 
prejudicadas pela retificação de área dos 20.950m

2
, para 10.290,40m

2
, ao 

que acresce o facto de estarmos perante um prédio uno sem divisão de 
parte ou direito. 

5.ª Pelo presente contrato, e por ser necessário para as obras de 
remodelação do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, seus acessos e 
estacionamento, o segundo outorgante compromete-se a proceder à 
desmontagem da cobertura metálica referida em 3- da cláusula 2.ª e 
montá-la em terreno propriedade do primeiro outorgante c) a confrontar 
do poente com barracão destinado a indústria, também sua propriedade, 
sito na Quinta do Cabeço, o que já se verificou na data de assinatura do 
presente contrato. 

O compromisso assumido pelo segundo outorgante de proceder à 
desmontagem e deslocalização de cobertura metálica pertença do Primeiro 
Outorgante identificado na alínea c) já havia sido cumprido aquando da 
assinatura do contrato promessa em 29/05/2002. 
 

6.ª As parcelas referidas em 4.ª, ou apenas a parte delas realmente 
necessária às obras de remodelação do Estádio, acessos e 
estacionamento, serão vendidas, ao preço acordado de: 
1 - Da parcela que lhe pertence, o primeiro outorgante a) venderá, ao 
segundo outorgante 407 m

2
 ao preço de 18.900$00 por m

2
, o que perfaz 

o total de 7.692.300$00 e 3.238m
2
 ao preço de 6.500$00 por m

2
, o que 

perfaz a quantia de 21.047.000$00, num total de €143.351,02 
/28.739.300$00, sem prejuízo do estabelecido na cláusula 19ª deste 
contrato promessa. 

a) A parcela do prédio que se havia acordado pertencer ao 
outorgante Rui, com a dimensão de 4.245,00m

2
, de um total de 

20.950,00m
2
, possui, atualmente, a área de 3.091,50 m

2
. 

 
O valor total a haver sofreu alterações desde o contrato de 2002, passando 
de €143.351,02 para €116.606,15 (deliberações de 16/09/2002 e 9/6/2003) 
e, atualmente, de €108.885,43. 
b) A parcela do prédio que se havia acordado pertencer ao 
outorgante Joaquim, com a dimensão de 12.365,00m

2
, de um total de 
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2 - Da parcela que lhe pertence, o primeiro outorgante b) vende, ao 
segundo outorgante 1.444 m

2
, ao preço de 18.900$00 por m2, o que 

perfaz o total de 27.291.600$00 e 3.026m2 ao preço de 6.500$00 por m
2
, 

o que perfaz a quantia de 19.669.000$00, num total de €234.238,48 / 
46.960.600$00, sem prejuízo do estabelecido na cláusula 19.ª deste 
contrato-promessa; 
3 - Da parcela que lhe pertence, o primeiro outorgante c) vende, ao 
segundo outorgante 4.340m

2
 ao preço de 6.500$00 por m

2
, o que perfaz 

a quantia total de €140.710,88 / 28.210.000$00, sem prejuízo do 
estabelecido na cláusula 19.ª deste contrato-promessa. 

20.950,00 m
2
, da qual o Município apenas pretendia adquirir 4.470,00m

2
 

possui, atualmente, a área de 4.026 m
2
.   

 
O valor total a haver sofreu alterações desde o contrato de 2002, passando 
de €234.238,48 para €192.360,55 (deliberações de 16/09/2002 e 
9/6/2003). 
c) A parcela do prédio que se havia acordado pertencer ao 
outorgante Acácio, com a dimensão de 4.340,00 m

2
, de um total de 20.950 

m
2
, possui, atualmente, a área de 3.172,90 m

2
.  

 
O valor total a haver sofreu alterações desde o contrato de 2002, passando 
de €140.710,88 para €102.865,40 (deliberações de 16/09/2002 e 9/6/2003)   
 
 

7.ª O preço acordado e referido na cláusula 6.ª, será pago no ato da 
escritura, a qual se realizará no prazo de 90 dias contados da validação do 
presente contrato pelos órgãos municipais competentes, devendo o 
segundo outorgante notificar os primeiros outorgantes da data, hora e 
local, da escritura, com a antecedência de 8 dias. 

Os valores acordados não foram pagos até à data nem outorgada qualquer 
escritura. 
 

8.ª Relativamente à fracção A referida na cláusula 2.ª, o segundo outorgante 
promete demolir e reedificar a mesma sobre o terreno onde se 
encontram as ruínas referidas em 3.ª e terreno adjacente. 

1. O Município de Leiria cumpriu o disposto nesta cláusula, tendo 
procedido efetivamente à demolição e construção de um prédio urbano, 
que inscreveu na matriz como prédio novo em 04/03/2013, uma vez que a 
matriz de onde provinha havia sido eliminada pelo proprietário Joaquim. 
2. O prédio urbano é composto por rés-do-chão para 
estabelecimento comercial e anexo e 1.º andar para duas habitações, 
suscetíveis de utilização independente, e encontra-se inscrito a favor do 
Município de Leiria na matriz predial urbana da União das Freguesias de 
Leiria, Pousos, Barreira e Cortes sob o artigo n.º 9364, não se encontrando 
descrito na Conservatória do Registo Predial. 
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9.ª 1 - No intervalo entre a demolição e a construção referida em 8.ª, o 
primeiro outorgante a) exercerá a sua actividade comercial em 
estabelecimento provisório garantido pelo segundo outorgante, que lhe 
permita continuar a actividade, ininterruptamente até ao fim das obras 
de reedificação do seu estabelecimento comercial. 
2 - o estabelecimento comercial pertencente ao primeiro outorgante a) 
só será demolido quando estiver disponível o estabelecimento provisório 
supra referido, suportando o segundo outorgante, os custos totais da 
operação. 

O Município de Leiria cumpriu o disposto nesta cláusula, tendo garantido 
ao outorgante Rui, a suas expensas, o exercício da sua atividade económica 
em estabelecimento comercial, durante a pendência da construção do 
prédio urbano descrito na cláusula oitava. 
 

10.ª O primeiro outorgante b) desde já autoriza, mediante compensação 
prevista na cláusula 12.ª, a que o estabelecimento comercial definitivo do 
primeiro outorgante a) seja construído sobre o terreno onde se 
encontram as ruínas referidas em 3.ª e terreno adjacente. 

O outorgante Joaquim autoriza a construção do prédio urbano destinado a 
estabelecimento comercial no rés-do-chão para o Rui, em terreno de sua 
propriedade, recebendo em troca, uma das habitações a constituir em 
propriedade horizontal, no 1.º andar do edifício. 

11.ª Pelo presente contrato, o segundo outorgante compromete-se a 
indemnizar o primeiro outorgante b) pelo corte das árvores existentes na 
sua parcela de terreno, bem como pelo muro a demolir, no montante a 
acordar entre ambos. 

O Município de Leiria cumpriu o disposto nesta cláusula, tendo pago em 
2004 ao outorgante Joaquim, a quantia de €11.372,59 pelo corte de 
árvores e demolição de muro. 
 

11.ª-A Compromete-se também, o segundo outorgante a indemnizar o primeiro 
outorgante c) pelo corte de 19 árvores de fruto e 80 pinheiros existentes 
na sua parcela de terreno, conforme declaração emitida em 10 de janeiro 
de 2002 pelo senhor Eng.º Vitor Santos, a qual se dá por integralmente 
reproduzida e faz parte integrante do presente contrato (doc.1), no 
montante a acordar entre ambos. 

O Município de Leiria cumpriu o disposto nesta cláusula, tendo pago em 
2003 ao outorgante Acácio, a quantia de €3.875,27 pelo corte de árvores. 
 

12.ª O segundo outorgante compromete-se ainda pelo presente contrato e 
como forma de compensar a perda da área das ruínas referidas em 3.ª a 
edificar, sobre o edifício destinado ao estabelecimento comercial, em 1.ª 
andar, com área igual à do referido edifício de r/ch em ruínas e de acordo 
com o projecto a elaborar e aprovar pelo segundo outorgante, uma 
habitação em propriedade horizontal, que será entregue ao primeiro 
outorgante b). 

O outorgante Joaquim recebe uma das habitações a constituir em 
propriedade horizontal, no 1.º andar do edifício construído em terreno de 
sua propriedade, descrito na cláusula oitava. 
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13.ª 1 - Relativamente à fracção B, referida em 2.ª, e como forma de 
compensar a sua perda pelo demolição, o segundo outorgante promete 
reconstruir, em local a acordar, mas sempre a confirmar com o primeiro 
outorgante a) e com o novo arruamento ao Estádio que fará a ligação 
com a Rua Bárbara Vaz Preto, um edifício com a respetiva área 
habitacional de 171m2, dividida por 2 habitações geminadas, constituídas 
em propriedade horizontal e prontas a habitar, e entrega-las ao primeiro 
outorgante c). 
2 - A área descrita em 2 – da cláusula 2.ª e que correspondem ao lagar 
com uma pequena arrecadação interior, cozinha agrícola, casa de 
arrumos, pátio coberto, despensa e logradouros, serão compensadas pela 
construção de cave comum ampla para arrumos e garagem no edifício 
referido em 1- desta cláusula, com área total de implantação deste 
edifício. 

O outorgante Acácio aceita que, em vez da construção das duas moradias 
geminadas com cave, lhe seja entregue o valor de €222.845,00, 
correspondente ao valor orçamentado pelo Município em 14/10/2011 para 
a sua construção, para o ressarcir da sua quota-parte no prédio urbano 
inscrito na matriz respetiva sob o artigo 789.º (ver cláusula 2.ª), agora 
artigo 1536, por força da extinção da freguesia de Leiria. 

13.ª – A 1 - O 1.º Outorgante a) consente na construção das duas habitações 
geminadas que ficarão a pertencer a seu irmão, identificado como 1.º 
outorgante c), na extremidade Nascente do conjunto que será construído, 
de futuro, pela sua casa de habitação, cómodos e quintal anexo, 
mediante as seguintes contrapartidas: 
a) As suas garagens (a que acima se faz referência como fazendo parte de 
cómodos), sita próximo da desembocadura do novo acesso ao Estádio 
Municipal para quem entra na Rua D. Bárbara Vaz Preto, não serão 
demolidas, ou sê-lo-ão apenas na área estritamente necessária à 
construção da nova via, ficando o 2.º outorgante obrigado a assegurar a 
reconstrução da área afetada, ou da sua totalidade caso isso seja 
considerado conveniente por ambas as partes, no logradouro restante, 
em local a acordar pelo outorgante a). 
b) Será preservada uma faixa de terreno, a Nascente da sua moradia, a 
que acima se dá o nome de logradouros e se destinará a jardim ou 
quintal, a qual terá uma profundidade até cerca de 20m dicando todavia 
sujeita a acertos de projecto de execução quer da nova via, quer das duas 
habitações geminadas que serão atribuídas ao 1.º outorgante c). 
c) O futuro estabelecimento comercial, substituto do presente, terá 
acesso fácil, desde a nova rua, que constituirá acesso envolvente ao 
Estádio, até aos logradouros do próprio estabelecimento. 
d) As cantarias e demais partes integrantes que tipifiquem o 

O outorgante Rui recebe o rés-do-chão destinado a estabelecimento 
comercial e uma das habitações em tosco, a constituir em propriedade 
horizontal (fração C), no 1.º andar do edifício construído em terreno do 
Joaquim, descrito na cláusula oitava, de forma a ressarci-lo da sua quota-
parte no prédio urbano inscrito na matriz respetiva sob o artigo 789.º (ver 
cláusula 2.ª), agora artigo 1536, por força da extinção da freguesia de 
Leiria. 
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estabelecimento comercial existentes no imóvel a demolir parcialmente 
serão reutilizados no edifício a construir no prolongamento para Norte do 
ora existente. 
e) i - Por último uma construção, em 1.º andar, edificada sobre o R/Ch 
onde se situará futuramente o seu estabelecimento comercial [com 
exceção da área do andar que virá a caber ao 1.º Outorgante b)] que 
ficará a pertencer em usufruto vitalício à primeira outorgante d) e em nua 
propriedade ao 1.º Outorgante a). 
e) ii - Esta construção será executada pelo segundo outorgante e 
entregue ampla, apenas com paredes exteriores, cobertura completa e 
janelas. O interior será entregue em tosco e portanto sem quaisquer 
acabamentos. 

14.ª Todas as despesas inerentes à construção das habitações e posteriores 
acabamentos (com exceção da parte final de ii – da alínea e) do n.º 1 da 
cláusula 13.ª –A) serão suportados, na totalidade, pelo segundo 
outorgante, nomeadamente o projeto de construção, que ficará a seu 
cargo. 

O projeto e as demais despesas decorrentes das construções seriam 
suportados pelo Município de Leiria. 

15.ª Os primeiros outorgantes b) e c) terão a escolha final sobre a 
composição/divisão das habitações e dos respectivos acabamentos finais, 
de acordo com os acabamentos de uso corrente, nomeadamente paredes 
exteriores duplas em alvenaria de tijolo, e paredes interiores estucadas e 
pintadas, caixilharias em alumínio e vidros duplos, pavimentos dos 
quartos, sala e corredores em madeira de parquet ou mosaico, 
instalações sanitárias e cozinha, com bancadas de mármore, pavimento 
em mosaico e paredes revestidas a azulejo. 

Os outorgantes Joaquim e Acácio procederiam à escolha dos acabamentos 
finais nos imóveis a construir pelo Município, mas relativamente a este 
último, esta cláusula ficou esvaziada de significado uma vez que as 
moradias já não serão construídas. 

16.ª Caso o edifício, constituído em propriedade horizontal e referido no n.º 1 
da cláusula 13.ª não seja entregue ao primeiro outorgante c) antes da 
demolição da fracção B, todas as despesas inerentes ao alojamento do 
primeiro outorgante c) e de quem com ele coabite, em local a acordar, 
serão pagas pelo segundo outorgante. 

As despesas inerentes ao alojamento do outorgante Acácio serão 
suportadas pelo Município até à construção das duas moradias geminadas, 
devendo terminar esta obrigação aquando da outorga das escrituras de 
compra e venda e permuta. 

17.ª Pelo presente contrato, o segundo outorgante compromete-se ainda a 
diligenciar no sentido de propor a alteração do PDM de Leiria, por forma 
a que o primeiro outorgante c) possa eventualmente construir, com um 
índice não inferior a 0,5 na parte restante da sua parcela de terreno, 
referida em 4.ª 

Considerando que a área da parcela inscrita na matriz predial rústica sob o 
artigo 239.º (cláusula 1.ª), agora 2713, por força da extinção da freguesia 
de Leiria, foi corrigida de 20.950 m

2
 para 10.290,40 m

2
, deixou de existir 

área remanescente para uma eventual construção do outorgante Acácio. 

18.ª Os primeiros outorgantes declaram desde já que autorizaram, Os outorgantes Rui, Joaquim e Acácio, à data da celebração do contrato 
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verbalmente, o segundo outorgante, através da Câmara Municipal de 
Leiria, a tomar posse dos bens referidos nas cláusulas 1.ª, 2.ª, 3.ª, por 
forma a iniciar os trabalhos de remodelação do Estádio Municipal Dr. 
Magalhães Pessoa – Leiria, o que efetivamente já se verificou. 

promessa já haviam autorizado o Município de Leiria a tomar posse dos 
seus imóveis, o que veio efetivamente a acontecer. 

19.ª Todos os promitentes outorgantes acordam em que, apesar das áreas 
supra estarem quantificadas, quer as habitacionais quer as dos imóveis 
rústicos, existirão ajustamentos relativos às mesmas, aquando da 
realização das obras de remodelação do Estádio, acessos e 
estacionamentos e serão fixadas definitivamente mediante levantamento 
topográfico rigoroso a cargo do 2.º outorgante e confirmado pelos 1.ºs 
outorgantes. 

Todos os outorgantes se comprometeram, à data da celebração do 
contrato promessa, a aceitarem a posterior alteração de áreas dos prédios, 
mediante levantamento topográfico a realizar pelo Município de Leiria, o 
que veio a ser efetuado, embora não se disponha de documentação escrita 
que comprove o seu acordo relativamente às novas áreas. 

20.ª Os 1.ºs outorgantes a), c) e d) deverão deixar livres de pessoas e bens os 
respetivos imóveis, por forma a prosseguirem as obras necessárias à 
implantação do Estádio, circulação e estacionamentos, logo que o 
segundo outorgante, através da Câmara Municipal de Leiria, lhes 
disponibilize as instalações provisórias habitacional e comercial supra 
referidas devendo, para o efeito, aquela notificar os mesmos com a 
antecedência de 15 dias. 

Os outorgantes Rui e Acácio, à data da celebração do contrato promessa, 
assumiram o compromisso de abandonar os seus imóveis, mediante a 
disponibilização pelo Município de Leiria, de instalações provisórias, o que 
veio efetivamente a acontecer. 

21.ª Pelo presente contrato, a primeira outorgante d) promete renunciar ao 
usufruto que detém sobre o imóvel identificado na cláusula 2.ª, n.º 1 e 
sito na Quinta do Cabeço. LEIRIA. 

A outorgante Emília, à data da celebração do contrato promessa 
usufrutuária do imóvel inscrito na respetiva matriz sob o artigo 789.º 
(Cláusula 2.ª), agora artigo 1536, por força da extinção da freguesia de 
Leiria, comprometia-se a este renunciar aquando da outorga do contrato 
prometido. Considerando que a usufrutuária já faleceu, o seu direito 
extinguiu-se. 

22.ª As despesas da escritura e registo dos imóveis ficarão a cargo do segundo 
outorgante. 

O Município de Leiria assumia todas as despesas decorrentes de escrituras 
e registo necessários para a efetivação dos contratos. 

23.ª Redigido em septuplicado e constituído por nove folhas, fica um exemplar 
do contrato na posse de cada um dos primeiros outorgantes e três 
exemplares do mesmo na posse do segundo outorgante. 

Foram redigidos sete vias do contrato promessa sendo que se mantêm 4 
vias na posse do Município. 

PARTE FINAL Leiria, 29 de maio de 2002 
 
Os primeiros outorgantes: 
 
a) 
 
b) 
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c) 
 
d) 
 
 
O segundo outorgante: 
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