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 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2016/05/31 

 

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DIVISÃO APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

 

Epígrafe | Concessão da gestão e exploração do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão – Concurso Público – 

Aprovação da abertura do procedimento e submissão à autorização da Assembleia Municipal 
 

Deliberação | Presente a proposta da Divisão de Aprovisionamento e Património com o seguinte conteúdo: 

Enquadramento: 

Enquanto entidade pública, gestora de equipamentos e serviços, o Município de Leiria tem sob a sua 

administração direta o Parque de Campismo da Praia do Pedrógão (PCPP), situado na freguesia do Coimbrão, Concelho 

e Distrito de Leiria. 

Aberto ao público em 1979, o equipamento turístico em apreço manteve-se sob gestão municipal até 2003. 

Entre 2003 e 2013 foi delegada a gestão e coordenação de todos os serviços decorrentes do funcionamento do PCPP à 

Leirisport EM. Em março de 2013, a gestão daquele equipamento e respetivos serviços ficaram novamente afetos ao 

Município de Leiria. Após dois anos de funcionamento sob administração do Município de Leiria, verificou-se a 

necessidade de analisar o enquadramento económico e funcional do PCPP, no âmbito das suas competências, 

capacidade de gestão e rentabilização de equipamentos turísticos desta natureza. 

Em maio de 2015, no seguimento do Concurso Público n.º 1/2015, para a celebração do contrato de 

concessão de exploração do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, entrou em execução o respectivo contrato, 

pelo prazo de 2 anos. 

Considerando: 

i) Que o Parque de Campismo da Praia do Pedrógão é um equipamento de lazer de grande valia para o Concelho 

de Leiria, onde, fundamentalmente, se pretende promover a saúde e o bem-estar das populações; 

ii) Que nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º, do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, os 

municípios dispõem de atribuições no domínio dos tempos livres e desporto; 

iii) Que de acordo com o disposto na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I à lei 75/2013, de 12 de 

setembro, compete às câmaras municipais, criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes 

de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património 

municipal ou colocados, por lei sob a administração municipal; 

iv) A concessão, enquanto contrato pelo qual o cocontratante se obriga a gerir, em nome próprio e sob sua 

responsabilidade, um serviço público, durante um determinado período, sendo remunerado pelos resultados 

financeiros dessa gestão; 

v) Que por meio deste contrato, o concessionário se obrigará a realizar o investimento necessário à gestão, 

manutenção e exploração do parque de campismo, assegurando aos utentes deste recinto serviços de 

qualidade; 

vi) O particular tem uma capacidade de gestão mais flexível e célere, o que potencia à eficácia e eficiência da 

gestão e exploração do serviço; 

vii) Os resultados do estudo económico que se anexa (Anexo II do Caderno de Encargos). 

Propõe-se que seja desencadeado o procedimento de concurso público com anúncio no Jornal Oficial da União 

Europeia (JOUE), nos termos do n.º 1 do artigo 31.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, alterado, para a celebração do contrato de concessão da gestão e exploração do Parque de 

Campismo da Praia do Pedrógão. 

Do procedimento concursal: 

1. Submete-se para aprovação as peças do procedimento (Anexo) nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, 

conjugado com a alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, das quais se destaca:   
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¾ Fixação do valor mínimo da contrapartida financeira pela concessão em €200.000,00 acrescido do IVA à 

taxa legal em vigor; 

¾ Fixação de um prazo de vigência do contrato a celebrar de 10 (dez) anos; 

¾ Regime do risco: com a celebração do contrato de concessão, o concessionário assume expressa, integral e 

exclusivamente a responsabilidade pelo risco económico inerente à concessão durante o prazo da sua duração, 

respeitando os requisitos e condições indicados no presente caderno de encargos e nos termos estabelecidos na 

proposta adjudicada, bem como na legislação vigente aplicável. 

Nos termos do artigo 410.º do CCP, a fundamentação da celebração de um contrato com duração de 10 anos, 

radica: 

i. Do volume do investimento a realizar pelo concessionário para o adequado funcionamento do PCPP e da 

amortização do seu montante; 

ii. Da convicção que com esta duração surgirão propostas economicamente mais vantajosas, e, 

consequentemente, maiores benefícios para o Município de Leiria, uma vez que o concessionário ficará com 

horizonte temporal suficiente para amortizar o investimento; 

iii. Da necessidade de salvaguarda do interesse público e da estabilidade da execução da concessão, tendo 

em conta que estamos perante a concessão de um serviço que deve garantir a satisfação dos utentes do 

PCPP, através da prestação de um serviço de qualidade. 

¾ Opção pelo critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com os seguintes 

fatores e sub-fatores:  

 

2. Quanto ao modo de apresentação de propostas propõe-se que a entrega ocorra na plataforma eletrónica – 

www.anogov.com. 

3. Para condução do procedimento, propõe-se que sejam indicados para a constituição do Júri, os seguintes 

elementos:  

- Gilberto Lopes (presidente) 

- Pedro Ferreira (vogal efetivo)  

- João Ferreira (vogal efetivo) 

- Sofia Pereira (vogal suplente) 

- George Silva (vogal suplente) 

- Paulo Felício (vogal suplente) 

- Patrícia Paixão (vogal suplente) 

4. Ao abrigo do n.º 2, artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), propõe-se, sejam delegadas no Júri 

nomeado as seguintes competências:  

¾ Prestação de esclarecimentos e retificações de erros e omissões das peças do procedimento, nos termos do artigo 

50.º do CCP; 
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¾ Decisão de prorrogação de prazos, conforme artigo 64.º e artigo 133.º do CCP; 

¾ Decisão sobre a classificação de documentos que constituem a proposta, nos termos do artigo 66.º do CCP; 

¾ Notificação do adjudicatário, em caso de caducidade da adjudicação nos termos do n.º 1 do artigo 86.º do CCP, 

fixando-lhe um prazo, não superior a 5 dias, para que se pronuncie, por escrito, ao abrigo do direito de audiência 

prévia; 

¾ Concessão de prazo adicional para apresentação dos documentos em falta, sob pena de caducidade da 

adjudicação, caso não seja imputável ao adjudicatário a não apresentação dos documentos de habilitação, nos termos 

do artigo 86.º do CCP. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com a proposta do Pelouro do Turismo e o 

teor da proposta da Divisão de Aprovisionamento e Património, deliberou por maioria, com os votos de abstenção 

dos Senhores Vereadores Álvaro Madureira, Daniel Marques, Ana Silveira e Margarida Castelão: 

a) Autorizar a abertura do procedimento por concurso público, nos termos acima propostos, no uso das 

competências fixadas pelos artigos 36.º e 38.º, ambos do CCP; 

b) Aprovar as peças do procedimento, avocando, para o efeito, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 49.º do 

Código do Procedimento Administrativo, a competência conferida pela alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, que, por deliberação de 17 de outubro de 2013, publicitada pelo edital n.º 

133/2013/GAP, de 18 outubro, delegou no Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria;  

c) Requer à Assembleia Municipal, em conformidade com o estabelecido na alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º do 

Anexo I à Lei 75/2013 de 12 de setembro, a autorização para celebrar o contrato de concessão, fixando as 

respectivas condições gerais, nos termos acima expostos; 

d) Designar como membros do júri os supramencionados no ponto 3, nos termos do n.º 1 do artigo 67.º do CCP; 

e) Delegar nos membros do júri, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP, as competências enunciadas no ponto 

4; 

f)  Solicitar 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 75/2013 de 12 de 

setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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