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ACTA N.º 19 
Aos 7 dias do mês de Maio do ano de dois mil e dois, no Salão Nobre dos Paços 

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

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. 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 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por DR. SÉRGIO CARVALHO 
JORGE DA SILVA Director do Departamento da Administração Geral. 

** 

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

** 

Os Senhores Vereadores Eng.ª Isabel Gonçalves e Dr. José Manuel Silva , 
estiveram ausentes da reunião por motivos devidamente justificados. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2002.04.30 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 
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** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

** 

PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

 115/98 MARIA IRENE DO CARMO DIAS CONCEIÇÃO CONDUTO 

 1494/98 LEIRIPARQUES – GESTÃO DE PARQUES, LDA. 

 1495/98 LEIRIPARQUES – GESTÃO DE PARQUES, LDA. 

 323/00 LEIRIAPROM – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA. 

 1463/01 IMONURBA – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA 

 377/02 PEREIRA & CARDOSO – EMP. IMOBILIÁRIOS, LDA. 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 137/01 QUINTA SANTO ANTÓNIO DO FREIXO – IMÓVEIS, LDA. 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE LOTEAMENTO: 

14/99 OBRILIS – SOC. CONST. DO LIS LDA E OUTRA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS N.º S: 

T.274/94 ALARGAMENTO DA ESTRADA ENTRE O BARRACÃO E BAJOUCA – 3.º 
TROÇO (DA EN 1 – BARRACÃO À BIDOEIRA DE CIMA). ESTUDO DE REVISÃO 
DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T.333/95 PARQUE PÚBLICO DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO PARA 
VIATURAS LIGEIRAS DO MERCADO/CENTRO COMERCIAL MARINGÁ “SITO NO 
LARGO SALGUEIRO MAIA”. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE 
MUNICIPAL 

T.127/99 REMODELAÇÃO DA RUA DR. OLIVEIRA SALAZAR E RUA DE LEIRIA – 
MONTE REAL. INFORMAÇÃO DE TRABALHOS A MENOS 
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PONTO NÚMERO CINCO 

- MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO/PEDIDO DE PARECER NOS TERMOS DA 
LEI N.º 2/87, DE 8 DE JANEIRO 

PONTO NÚMERO SEIS 

- PUBLICIDADE – ROCA CERÂMICA E COMÉRCIO, SA (ENT.1709/02) 

- PUBLICIDADE - FARIA & FILHOS, LDA. (ENT.12543/02) 

- PUBLICIDADE – NOVILEI – SOC. DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA. (ENT.12224/02) 

- PUBLICIDADE – CARLOS SANTOS, LDA. (ENT.35092/01) 

- ANULAÇÕES DE RECEITA POR PRESCRIÇÃO – RECTIFICAÇÃO DA 
DELIBERAÇÃO N.º 0031/02 

- COBRANÇA MENSAL DA TAXA DO MERCADO DE LEVANTE 

PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 

- PAGAMENTOS 

- MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL 
DE 2002 

- PROGRAMA POEFDS – PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE SOCIAL – 
ABERTURA DE CONTA 

PONTO NÚMERO OITO 

- NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 

- ESCOLA SECUNDÁRIA DOMINGOS SEQUEIRA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA 
DO AUTOCARRO DA CML 

- ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE PROFESSORES – PEDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

- RANCHO REGIÃO DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO 
DA CML 

- JUNTA DE FREGUESIA DE BAJOUCA – CANTINA ESCOLAR 

PONTO NÚMERO NOVE 

- VOTOS DE AGRADECIMENTO 

PONTO NÚMERO DEZ 

- SUBSÍDIOS 
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** 
PONTO NÚMERO UM 

N.º 0787/02 PROC.º N.º 115/98 - (fl. - 47) 

De MARIA IRENE DO CARMO DIAS DA CONCEIÇÃO CONDUTO,  residente 
na Rua D. Afonso Henriques, n.º 13 – 1.º, freguesia de Leiria, acompanhado de uma 
informação referente ao montante de €2.885,04 entregue à requerente como antecipação 
para o início das obras de conservação no edifício situado na Rua Damião de Gois, n.º 14, 
freguesia de Leiria, ao abrigo do programa RECRIA 

A Câmara, tendo em conta que a requerente desistiu do processo em 
epígrafe, não tendo assim executado as respectivas obras, delibera, por unanimidade, 
notificar a Sr.ª D. Maria Irene do Carmo Dias da Co nceição Conduto para no prazo de 
30 dias proceder à reposição da importância no valo r de €2.885,04 recebida 
antecipadamente para o início das obras de conserva ção no edifício situado no local 
acima referido. 

Mais delibera comunicar a presente deliberação, ao Instituto de Gestão e 
Alienação do Património Habitacional do Estado. 

** 

N.º 0788/02 PROC.º N.º 1494/98 - (fl. - 397) 

De LEIRIPARQUES – GESTÃO DE PARQUES, LDA, com sede na Rua Dr. 
José Gonçalves, n.º 15A – Escritório n.º 1, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura de um edifício de habitação colectiva, a levar a efeito no Lote 4 – 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  02.05.02 e face ao disposto no 
art.º 17.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 requerer no prazo de 180 dias, emissão da respe ctiva licença; 
2.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

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

** 

N.º 0789/02 PROC.º N.º 1495/98 - (fl. - 394) 

De LEIRIPARQUES – GESTÃO DE PARQUES, LDA. com sede na Rua Dr. 
José Gonçalves, n.º 15A – Escritório n.º 1, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura de um edifício de habitação colectiva, a levar a efeito no Lote 5 – Rua de Santo 
António, freguesia de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03.05.02 e face ao disposto no 
art.º 17.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 requerer no prazo de 180 dias, a emissão da res pectiva licença; 
2.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

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

** 

N.º 0790/02 PROC.º N.º 323/00 - (fl. - 396) 

De LEIRIAPROM – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA. com sede na Rua Barro 
da Ponte, n.º 145 – Caxieira, freguesia de Santa Eufémia, referente ao pedido de licença 
para a operação urbanística que consta da arquitectura de alterações a levar a efeito num 
bloco habitacional, situado em Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02.05.02 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 e autorizar o respectivo 
licenciamento. 

** 

N.º 0791/02 PROC.º N.º 1463/01 - (fl. - 22) 

De IMONURBA - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S A com sede no Edifício 
Pasolis - Arnal, freguesia de Maceira, referente ao pedido de licença para a operação 
urbanística que consta da aprovação da arquitectura de um edifício destinado a comércio e 
exposição, a levar a efeito em Cerca, freguesia de Maceira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03.05.02, delibera, por 
unanimidade, o seguinte: 

1.º considerar o empreendimento de indiscutível int eresse municipal, ao 
abrigo do disposto na alínea c) do n.º 2 do art.º 6 2.º do Regulamento do Plano Director 
Municipal; 

2.º aprovar o projecto de arquitectura do edifício acima referido, devendo 
no prazo de 6 meses apresentar projectos de especia lidade, incluindo projecto de 
segurança e de arranjos exteriores. 

** 
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N.º 0792/02 PROC.º N.º 377/02 - (fl. - 54) 

De PEREIRA & CARDOSO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA com 
sede na Rua de S. Vicente, n.º 9, freguesia de Caranguejeira, referente ao pedido de licença 
para a operação urbanística que consta da aprovação da arquitectura de moradias 
geminadas e muros de vedação, a levar a efeito em Casal das Lavegadas, freguesia de 
Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03.05.02 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 moradias e muros acima referidos, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público o espaço para execução  do passeio com 
largura 2.25m conforme o projecto apresentado, deve ndo para o efeito apresentar 
planta de implantação com indicação e quantificação  do espaço cedido, assim como 
certidão da Conservatória do Registo Predial rectif icada quanto às áreas cedidas; 

2.º garantir o cumprimento do art.º 22.º do Decreto -Lei n.º 64/90, de 12 de 
Fevereiro, relativamente ao fornecimento de água pa ra extinção de incêndios; 

3.º indicar a localização do sistema de ventilação das casas de banho 
interiores, de acordo com o art.º 87.º do Regulamen to Geral das Edificações Urbanas; 

4.º as rampas de acesso às garagens não poderão int erferir com o passeio 
exterior ao edifício; 

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

6.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses; 
7.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

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

Mais delibera informar que previamente à emissão da  licença de utilização 
deverá verificar-se a execução das infra-estruturas  referidas no ponto 1, garantindo a 
utilização de materiais idênticos aos existentes no  local relativamente aos passeios, 
devendo igualmente assegurar-se uma eficiente drena gem de águas pluviais junto à 
berma, assim como o espaço cedido através do proces so de obras n.º 1134/00 deverá 
estar devidamente infra-estruturado. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 0793/02 PROC. INF. N.º 137/01 - (fl. - 35) 

De QUINTA DE SANTO ANTÓNIO DO FREIXO, IMÓVEIS LDA. com sede em 
Quinta de Santo António do Freixo, freguesia de Cortes, referente ao pedido de viabilidade 
de demolição de um edifício situado no Largo Alexandre Herculano, n.º 10, freguesia de 
Leiria e, construção de um edifício destinado a bloco habitacional e comercial no referido 
local. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03.05.02 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: 

1.º O local insere-se em zona Consolidada de Média Densidade da Cidade 
de Leiria de acordo com o Regulamento do Plano Dire ctor Municipal, e ainda na Zona 
de Intervenção do Programa Polis face ao disposto n o Decreto-Lei n.º 119/00, de 4 de 
Julho, bem como na área de intervenção do Gabinete de Reabilitação Urbana. 

2.º O local insere-se ainda num conjunto construído  que conforma uma 
frente urbana homogénea e consolidada entre a Rua M achado dos Santos e a Rua Dr. 
António Costa Santos, que se considera de manter pr eservado tendo em conta os 
aspectos referidos no parecer do Gabinete de Reabil itação Urbana. 

3.º De acordo com os estudos em curso no âmbito do Programa Polis e, 
nomeadamente Plano de Pormenor de St.º Agostinho, e ncontra-se prevista a 
manutenção do edifício com possibilidade de alteraç ões pontuais. 

4.º O presente pedido mereceu ainda parecer desfavo rável da Sociedade 
Leiria-Polis. 

5.º Nestas condições considera-se que não é viável o proposto, já que se 
propõe a substituição do edifício, devendo qualquer  intervenção ter em conta a 
manutenção do mesmo, podendo considerar-se alteraçõ es de uso, reorganização 
interior e eventuais alterações de elementos primár ios em mau estado. 

6.º O pedido apresentado não cumpre ainda com o dis posto no 
Regulamento do PDM, no que se refere a: 

6.1 alínea e) do art.º 45.º, relativamente à profun didade da empena e dado 
que agrava as condições de salubridade a tardoz, qu er da construção proposta quer 
das construções existentes;  

6.2 alínea h) do art.º 45.º, relativamente ao andar  recuado; 
Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas a líneas a) e c) do n.º 1 e n.º 3 do 
art.º 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 

Mais delibera, dar conhecimento ao requerente dos p areceres emitidos 
pelo Gabinete de Reabilitação Urbana e Sociedade Le iria-Polis. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 0794/02 PROC.º LOT. N.º 14/99 (fl.354) 

De OBRILIS, SOCIEDADE CONSTRUTORA DO LIS. LDA E OUTRA , com sede 
na Av. Combatentes da Grande Guerra, n.º 17, em Leiria, referente ao loteamento de uma 
propriedade sito em Olivais - Sismaria, freguesia de Marrazes. 

É solicitada a substituição do pavimento previsto no projecto, para os parques de 
estacionamento, “Calçada à Portuguesa” por betuminoso, alegando para o efeito, o tipo de 
pavimento existente na urbanização confinante ao loteamento. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Municipais de 1 6.04.02 delibera, por 
unanimidade, autorizar a pavimentação em betuminoso  para os parques de 
estacionamento confinantes com a urbanização existe nte e até ao limite dos mesmos, 
mantendo-se para os restantes o previsto no project o aprovado. 

** 

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 QUATRO 

ALARGAMENTO DA ESTRADA ENTRE O BARRACÃO E BAJOUCA –  3.º TROÇO (DA 
EN 1 – BARRACÃO À BIDOEIRA DE CIMA). ESTUDO DE REVI SÃO DE PREÇOS PARA 
APROVAÇÃO. PROC.º T.274/94 

N.º 0795/02 Pela firma CONSTRUÇÕES PRAGOSA, SA 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, 5T+, 6 e 7 da obra supra, no valor de €14.336,90 + 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 €14.336,90 + IVA 

** 

PARQUE PÚBLICO DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO, PARA VIATURAS 
LIGEIRAS, DO MERCADO/CENTRO COMERCIAL MARINGÁ “SITO  NO LARGO 
SALGUEIRO MAIA”. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE MUNICIPAL. PROC.º 
T.333/95 

N.º 0796/02 Presente o processo em epígrafe, acompanhado de uma carta da 
Socoparque, Parques de Estacionamento, SA com o n.º de entrada 612671, datado de 
22.04.02, solicitando a passagem de “Declaração de Utilidade Municipal” para efeitos de 
isenção temporária da contribução autárquica nos termos do n.º 2 do art.º 57.º do Decreto-
Lei n.º 208/96, de 8 de Novembro. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e d elibera por 
unanimidade considerar o empreendimento de utilidad e municipal e a mandar passar 
a respectiva declaração.  

** 

REMODELAÇÃO DA RUA DR. OLIVEIRA SALAZAR E RUA DE LE IRIA – MONTE REAL. 
INFORMAÇÃO DE TRABALHOS A MENOS. PROC.º T.127/99 

N.º 0797/02 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado de 
uma informação do DOM na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a menos 
no valor de €1.596,15 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar a realização dos trabalhos a menos no val or de €1.596,15  + IVA. devendo 
dar-se conhecimento à firma PINTO & BRÁS, LDA.  

** 
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PONTO NÚMERO CINCO 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO/PEDIDO DE PARECER N OS TERMOS DA LEI 
N.º 2/87, DE 8 DE JANEIRO 

N.º 0798/02 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 renovação de licença de uma máquina 
eléctrica de diversão, no estabelecimento “Maria de Fátima Guerra C. Amado” sito na Rua 
Principal, n.º 1075 – Moinhos de Carvide - Carvide – Leiria. 

Presente, igualmente, sobre o mesmo assunto, parecer favorável emitido pela 
Junta de Freguesia de Carvide, comunicado pelo ofício n.º 102/02, de 23.04.02. 

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 SEIS 

PUBLICIDADE - ROCA CERÂMICA E COMÉRCIO, SA (ENT.170 9/02) - TL-24-16 

N.º 0799/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, acompanhado de uma 
informação do Chefe de Divisão Administrativa do qual consta o pedido de reapreciação do 
licenciamento de 2 painéis publicitários com o n.º 1 e n.º 4, a colocar nas suas instalações 
sitas no lugar da Madalena, freguesia de Colmeias, deste concelho. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do do painel n.º 4, e a 
remoção do painel n.º 1 com base na informação pres tada pelo Chefe de Divisão 
Administrativa e que seguidamente se transcreve: 

“Quanto ao painel n.º 4, creio que a requerente tem  razão. Com efeito, 
estabelece o artigo 3.º, n.º 1, do citado Decreto-L ei n.º 105/98: «É proibida a afixação 
ou inscrição de publicidade fora dos aglomerados ur banos em quaisquer locais onde 
a mesma seja visível das estradas nacionais».  

Porém, de acordo com o artigo 4.º, alínea a) do mes mo diploma, aquela 
proibição não abrange «Os meios de publicidade que se destinem a identifi car 
edifícios ou estabelecimentos, públicos ou particul ares, desde que tal publicidade 
seja afixada ou inscrita nesses mesmos edifícios ou  estabelecimentos». Ora, o painel 
ou placa n.º 4,  com 1m de largura por 1m de altura, colocado à entr ada das 
instalações, tem a seguinte inscrição: « Roca  Cerâmica e Comércio, SA», que 
corresponde exactamente ao nome ou identificação da  empresa, da pessoa colectiva.  

Acresce que o disposto no artigo 4.º constitui uma excepção ao princípio 
geral de proibição estabelecido no artigo 3.º, ambo s do citado Decreto-Lei n.º 105/98, 
como, aliás, se refere no proémio do artigo: «A proibição prevista no n.º 1 do artigo 
anterior não abrange...». Não pode, por isso, a mesma norma ser vista como um a 
proibição de afixação ou inscrição de publicidade o u é outra e, simultaneamente, 
como uma excepção aquela proibição. Ou é uma coisa ou é outra. 
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E a verdade é que, como já se disse, o referido art igo 4.º constitui uma 
excepção à proibição estabelecida no artigo 3.º, ou  seja, identifica as situações e 
casos aos quais a referida proibição não se aplica.  

Trata-se, no fim e ao cabo, de situação idêntica à prevista no artigo 8.º, n.º 
1, alínea f), in fine, do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, que exc epciona da 
proibição nele estabelecida objectos de publicidade  que se  destinem a identif icar 
instalações públicas ou particulares.  

Por essa razão, a nosso ver, não tem sustentação le gal o parecer do ICERR 
na parte em que refere que a publicidade referente ao painél n.º 4 não pode ser 
licenciada por contrariar o disposto na alínea a) do Art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 105/98, 
de 24 de Abril.  

Quanto ao painel n.º 1, dada a proibição fixada no artigo 3.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 105/98 e por não se enquadrar nas e xcepções previstas no artigo 4.º 
do mesmo diploma legal, deve a requerente ser notif icada para proceder à sua 
remoção no prazo máximo de 30 dias, de acordo com o  disposto no artigo 7.º, n.º 1, 
do referido Decreto-Lei n.º 105/98, de 24 de Abril,  com a redacção dada pelo Decreto-
Lei n.º 166/99, de 13 de Maio.”  

** 

PUBLICIDADE - FARIA & FILHOS, LDA. (ENT.12543/02) -  TL-24-16 

N.º 0800/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
renovação por mais um ano, do Alvará n.º 16/01 da licença de publicidade sita em Av. 
Nossa Senhora de Fátima, Edifício Via Fátima, em Leiria. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do. 

** 

PUBLICIDADE - NOVILEI – SOC. DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRI A, LDA. (ENT.12224/02) - 
ITL-42-9-1 

N.º 0801/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta a renovação 
por mais um ano, dos Alvarás n.ºs 14/01 e 15/01 da licença de publicidade, que se encontra 
colocada nas suas instalações sitas na Av. 22 de Maio, lote 34, r/c B, Almuinha Grande, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do. 

** 

PUBLICIDADE - CARLOS SANTOS, LDA. (ENT.35092/01) - ITL-42-9-1 

N.º 0802/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
instalação de uma pala publicitária a colocar nas suas instalações sito em Quinta do Alçada, 
lote 40, Fracção I e B –R/C, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do. 



 

CMLeiria/Acta n.º 19 de 2002.05.07 

.00763-(18) 

** 
ANULAÇÕES DE RECEITA POR PRESCRIÇÃO – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 
N.º 0031/02 
N.º 0803/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta ter havido um 
erro de soma, devendo ser aquela deliberação rectificada, passando o valor total das 
certidões a anular por prescrição a ser de €7.083,26 (1.420.067$00). 

A Câmara, delibera por unanimidade, rectificar a de liberação n.º 0031/02, de 
03.01.02 e, onde se lê: “... num total de €7.068,21  (1.417.049$00).” deverá ler-se: “... 
num total de €7.083,26 (1.420.067$00).” 

** 

COBRANÇA MENSAL DA TAXA DO MERCADO DE LEVANTE 

N.º 0804/02 Retirado. 

** 
PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE (2) 

N.º 0805/02 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos 7 de Maio de 2002, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €1.022.843,00 sendo de Operações 
Orçamentais €353.299,47 e de Operações de Tesouraria €669.543,50. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
PAGAMENTOS (2) 

N.º 0806/02 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente no período de 30 de Abril a 7 de  Maio correspondente às 
autorizações n.ºs 3272 a 3354, no montante de €133. 898,02. 

** 
MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ORÇAMENTO  MUNICIPAL DE 
2002 
N.º 0807/02 Presentes as propostas para a 1.ª Modificação às Grandes Opções do Plano 
e ao Orçamento para o presente ano de 2002, que se consubstanciam na 1.ª alteração, de 
acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais. 

As presentes modificações foram apresentadas e explicadas pelo Director de 
Departamento de Administração Geral. 

A razão da sua apresentação radica nas cinco seguintes razões: 
1) Com a introdução do POCAL e consequente alteração do Plano de Contas 

das classificações orçamentais da receita e da despesa, ocorreram alguns lapsos nos 
lançamentos que não foram detectados na verificação de controlo final das GOP por 
inabituação às novas contas; 
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2) Erros de simpatia com troca de algarismos dos códigos das contas; 
3) Insuficiências do sistema de informação financeira baseado no Decreto-Lei n.º 

341/83, de 21 de Julho, e Decreto-Regulamentar n.º 92-C/84, de 28 de Dezembro, que, 
nuns casos, induziram à dotação por excesso de algumas rubricas das GOP para 2002 e, 
noutros casos, a maioria à sua subdotação. 

4) O pagamento de algumas despesas nos quatro primeiros meses de 2002 
exclusivamente por conta do orçamento, por se estar ainda a trabalhar com os instrumentos 
previsionais de 2001, enquanto que nas GOP para 2002 foi inscrita a totalidade da verba 
necessária. 

5) A manifestação da necessidade de ocorrência de algumas despesas não 
previstas e inadiáveis. 

Analisados os documentos e analisada a explicação d ada, a Câmara 
delibera, por maioria, com a abstenção da Sr.ª Vere adora Dr.ª Maria Manuela Santos, 
aprovar a 1.ª Modificação às Grandes Opções do Plan o para o presente ano de 2002, 
com inscrições/reforços no montante de 2.057.440 eu ros e diminuições/anulações no 
montante de 2.485.940 euros, e a 1.ª Modificação ao  Orçamento para o presente ano 
de 2002, com inscrições/reforços e diminuições/anul ações no montante de 2.192.710 
euros cada, tal como proposto, de acordo com a alín ea d) 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/02, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
PROGRAMA POEFDS – PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE  SOCIAL – 
ABERTURA DE CONTA 

N.º 0808/02 No seguimento de uma candidatura de financiamento ao Programa de 
Implementação da Rede Social, medida 5.1. do Programa POEFDS, é necessário a abertura 
de uma conta própria para o projecto. 

Assim, com fundamento na Norma 2.9.10.1.2 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais e na alínea d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, a Câmara delibera por un animidade abrir conta na Caixa 
Geral de Depósitos com a designação “Câmara Municip al de Leiria – POEFDS – Rede 
Social”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
PONTO NÚMERO OITO 

NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DOS 
AUTOCARROS DA CML 
N.º 0809/02 Presentes os ofícios do Núcleo Sportinguista de Leiria, datados de 19 de 
Setembro e de 29 Novembro de 2001, solicitando a gratuitidade das cedências dos 
autocarros da Câmara Municipal de Leiria (37 e 55 lug.) 

A Câmara, delibera, por unanimidade, ratificar os d espachos do Vereador 
da Educação e Cultura que autorizam a cedência com isenção da quilometragem dos 
autocarros e nas demais condições regulamentares, p ara os dias 6, 12. 20 e 24 de 
Abril de 2002. 
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Mais delibera autorizar a cedência  e isentar o pag amento da 
quilometragem do autocarro, ficando a encargo do re querente o pagamento de 
trabalho extraordinário do motorista, para os dias 4 e 18 de Maio. 

** 

ESCOLA SECUNDÁRIA DOMINGOS SEQUEIRA - PEDIDO DE CED ÊNCIA GRATUITA 
DO AUTOCARRO DA CML 

N.º 0810/02 Presente o ofício n.º 118 da Escola Secundária Domingos Sequeira datado de 
24.01.02, solicitando a gratuitidade da cedência do autocarro da Câmara Municipal de Leiria 
(55 lug.)concedido para o dia 10 de Abril de 2002. 

A Câmara, delibera por unanimidade, ratificar o des pacho do Vereador da 
Educação e Cultura que autoriza a cedência com isen ção da quilometragem dos 
autocarros e nas demais condições regulamentares. 

** 

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS PROFESSORES - PEDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

N.º 0811/02 Presente o ofício da Associação de Solidariedade Social dos Professores, 
datado de 18.12.01, solicitando a gratuitidade da cedência do autocarro da Câmara 
Municipal de Leiria (55 lug.) para o dia 11.05.02. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, autorizar a ce dência com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

RANCHO DA REGIÃO DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRA TUITA DO 
AUTOCARRO CML 

N.º 0812/02 Presente o ofício do Rancho da Região de Leiria, datado de 6 de Fevereiro do 
corrente ano, solicitando a gratuitidade da cedência do autocarro da Câmara Municipal de 
Leiria de (37 lug.)concedido para o dia 01.05.02. 

A Câmara, delibera, por unanimidade ratificar o des pacho do Vereador da 
Educação e Cultura que autoriza a cedência com isen ção da quilometragem do 
autocarro e nas demais condições regulamentares. 

** 
JUNTA DE FREGUESIA DA BAJOUCA - CANTINA ESCOLAR  

N.º 0813/02 Presente o ofício do n.º 28/02 da Junta de Freguesia de Bajouca, datado de 
05.03.02, solicitando a atribuição da verba destinada à Cantina Escolar da Bajouca, por 
servir refeições às Escolas do 1.º CEB de Bajouca n.º 1, Bajouca n.º 2 (Vale da Bajouca) e 
Bouça de Lá. 
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A Câmara, considerando que nos termos da alínea n.º  1 do art.º 13.º da Lei 
n.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios dispõe  de atribuições no domínio da 
Educação e que de acordo com a alínea b) do n.º 3 d o art.º 19.º da citada Lei é 
competência dos órgãos do município assegurar a ges tão dos refeitórios do ensino 
básico, e considerando ainda a alínea d) do n.º4 do  art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, delibera, por unanimidade, atribuir uma v erba global de €5.985,57 à Cantina 
Escolar da Bajouca, que deverá ser transferida em f racções trimestrais para a Junta 
de Freguesia de Bajouca. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

VOTOS DE AGRADECIMENTO 

N.º 0814/02 A Câmara, considerando que no último mê s, foram desligados do 
serviço, para efeitos de aposentação, os trabalhado res a seguir discriminados: José 
Gomes Pereira Faustino, José Vieira de Sousa e Césa r Oliveira Santos, os quais ao 
longo de vários anos deram a sua colaboração em pro l do enriquecimento do 
município, delibera, por unanimidade, expressar em acta um voto de agradecimento 
pela dedicação e disponibilidade demonstradas, ao l ongo dos anos, assim como a 
lealdade, espirito de colaboração, zelo e honestida de com que sempre 
desempenharam as suas funções. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 
 

SUBSÍDIOS 

N.º 0815/02 Retirado.  

** 

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: 

- TRESPASSE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL “ESPLANADA D E 
LEIRIA”, SITO NO JARDIM LUÍS DE CAMÕES, NA CIDADE D E LEIRIA 

- REQUERIMENTO APRESENTADO POR “ALLIANCE FRANÇAISE” D E 
LEIRIA  

** 
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TRESPASSE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL “ESPLANADA D E LEIRIA”, SITO 
NO JARDIM LUÍS DE CAMÕES, NA CIDADE DE LEIRIA 

N.º 0816/02 Presente a carta enviada em 29.04.02 pela Sociedade “Restaurante 
Esplanada de Leiria, Ld.ª”, na qualidade de proprietária do estabelecimento comercial 
referido em epígrafe e em cumprimento do que lhe havia sido solicitado através de mandato 
de notificação datado de 29.04.02, e, ainda, o “fax” transmitido em 07.05.02 pela Sociedade 
“Promolazer, Sociedade de Promoção de Empreendimentos Turísticos, Ld.ª”, na qualidade 
de interessada no trespasse do mencionado estabelecimento comercial, onde manifesta o 
seu interesse na alteração de algumas cláusulas do contrato de arrendamento do imóvel, 
celebrado por escritura pública de 28.05.98, em que se encontra instalado o mesmo 
estabelecimento. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera, por 
unanimidade, o seguinte: 
1.º Não exercer o direito de preferência no trespas se do estabelecimento comercial 
“Esplanada de Leiria”. 
2.º Autorizar, nos termos previstos na cláusula sét ima do documento complementar 
à escritura pública celebrada em 28 de Maio de 1998 , o trespasse do estabelecimento 
à Sociedade “Promolazer, Sociedade de Promoção de E mpreendimentos Turísticos, 
Ld.ª”. 
3.º Aceitar a proposta constante do “fax” transmiti do pela mesma sociedade em 7 de 
Maio de 2002, a saber: 
a) A renda mensal devida pela arrendatária à Câmara  Municipal de Leiria durante o 
período compreendido entre 1 de Junho de 2002 e 31 de Maio de 2004 é de €997,60 
(novecentos e noventa e sete euros e sessenta cênti mos), como valor base de 
cálculo. 
b) A renda mensal devida pela arrendatária à Câmara  Municipal de Leiria durante o 
período compreendido entre 1 de Junho de 2004 e 31 de Dezembro de 2010 (data em 
que caducará o contrato de arrendamento) é de €1.99 5,20 (mil novecentos e noventa e 
cinco euros e vinte cêntimos), como valor base de c álculo. 
c) A sociedade arrendatária não procederá a quaisqu er obras de construção ou de 
alteração da estrutura do imóvel, mas tão só de arr anjo e manutenção de esgotos, 
instalações eléctricas, telefónicas e de gás, bem c omo obras de remodelação e de 
decoração necessárias ao cumprimento do objecto do contrato de arrendamento. 
d) A sociedade arrendatária utilizará o imóvel para  a prestação de serviços de 
cafetaria e gelataria na esplanada exterior e de ce rvejaria e restaurante no espaço 
interior. 
e) O horário de funcionamento do estabelecimento é das 8h da manhã às 2 horas da 
manhã. 
f) O estabelecimento iniciará o seu funcionamento, nas condições referidas, durante o 
mês de Junho de 2002. 
4.º Autorizar à sociedade arrendatária a circulação  e estacionamento de viaturas no 
recinto do Parque Luís de Camões, com vista a permi tir a realização das obras 
referidas na alínea c) do n.º 3 da presente deliber ação de forma mais cómoda e célere. 
5.º Conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara  para outorgar o contrato que 
servirá de título às alterações introduzidas no cel ebrado em 28 de Maio de 1998.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

REQUERIMENTO APRESENTADO POR “ALLIANCE FRANÇAISE” D E LEIRIA 

N.º 0817 Presente um requerimento da “Alliance Française”, solicitando autorização para 
colocar a bandeira francesa com mastro na varanda das suas instalações, sitas na Avenida 
Heróis de Angola, n.º 35, 1.º Esq.º, na cidade de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por 
unanimidade, autorizar o pedido formulado por “Alli ance Française” de Leiria, sem 
prejuízo de quaisquer outras autorizações que event ualmente seja necessário obter 
junto de representante do Estado Francês no nosso p aís. 

A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Manuela Santos esteve ausente durante a 
discussão e votação deste assunto. 

** 

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

reunião, eram quinze horas e cinquenta e cinco minutos, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente Acta que eu, SÉRGIO CARVALHO JORGE DA SILVA, 
Director do Departamento de Administração Geral mandei escrever e subscrevo. 

 
Leiria e Departamento de Administração Geral, aos 7 de Maio de 2002. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 

 
 
 
 
 
 


