MUNICÍPIO DE LEIRIA
LISTA ATUALIZADA de PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES

1) PROCESSO: Processo Comum Singular n.º 1681/10.2TALRA, a correr termos no 3º Juízo Criminal do Tribunal Judicial de
Leiria
PARTES: Demandante- Município de Leiria
Arguido/Demandado- Vítor Domingos da Rocha Rosa;
VALOR DA AÇÃO: 163,10 €
PEDIDO: O Município participou criminalmente e deduziu o seguinte Pedido de Indemnização Civil: ser o demandado condenado
a pagar ao Município a quantia de 163,10 € acrescida de juros moratórios á taxa legal, vencidos e vincendos, até integral
pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença de Condenação do Arguido. Aguardamos instruções para apresentar a
competente Execução de Sentença.
2) PROCESSO: Processo Comum Singular n.º 1675/10.8TALRA, a correr termos no 2º Juízo Criminal do Tribunal Judicial de
Leiria
PARTES: Demandante- Município de Leiria:
Arguido/Demandado- Vítor Manuel Gameiro Luís;
VALOR DA AÇÃO: 147,14 €
PEDIDO: O Município participou criminalmente e deduziu o seguinte Pedido de Indemnização Civil: ser o demandado condenado
a pagar ao Município a quantia de 147,14 €, acrescida de juros moratórios à taxa legal, vencidos e vincendos, até integral
pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida sentença condenando o Arguido a pagar ao Município de Leiria a quantia de 147,14€
mais juros de mora desde 21/02/2012 até integral pagamento. O arguido foi ainda condenado em custas. O Tribunal não
conseguiu notificar o arguido, pelo que a Sentença ainda não transitou.
3) PROCESSO: Processo Comum Singular n.º 2728/10.8TALRA, a correr termos no 3º Juízo Criminal do Tribunal Judicial de
Leiria
PARTES: Demandante- Município de Leiria:
Arguido/Demandado- Gabriel Cristiano Santos Ferreira;

VALOR DA AÇÃO: 147,14 €
PEDIDO: O Município participou criminalmente e deduziu o seguinte Pedido de Indemnização Civil: ser o demandado condenado
a pagar ao Município a quantia de 147,14 €, acrescida de juros moratórios à taxa legal, vencidos e vincendos, até integral
pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Houve desistência da queixa-crime face ao acordo de pagamento em 10 prestações mensais a
título de indemnização ao Município de Leiria, pelos danos causados pela não devolução da Biclis n.º 38 e respetivo cadeado.
Não efetuou qualquer pagamento até à presente data.
4) PROCESSO: Processo Comum Singular n.º 1052/10.0TALRA, a correr termos no 2º Juízo Criminal do Tribunal Judicial de
Leiria
PARTES: Demandante- Município de Leiria:
Arguido/Demandado- João Miguel Pinheiro de Barros;
VALOR DA AÇÃO: 163,10 €
PEDIDO: O Município participou criminalmente e deduziu o seguinte Pedido de Indemnização Civil: ser o demandado condenado
a pagar ao Município a quantia de 163,10 €, acrescida de juros moratórios à taxa legal, vencidos e vincendos, até integral
pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença de Condenação do Arguido. Aguardamos instruções para apresentar a
competente Execução de Sentença.
5) PROCESSO: Ação Administrativa Comum na forma ordinária n.º 1349/06.4BELRA, a correr termos no Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autora- Carolina Oliveira Monteiro e outros
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 78.000,00 €
PEDIDO: Condenação do Município no pagamento da quantia 78.000,00 €, que corresponde a prejuízos sofridos pela Autora,
resultantes do encrave do prédio e consequente desvalorização, ponderada a sua valorização atual (os alegados prejuízos
correspondem à diferença de valor do prédio com e sem acesso ao caminho e via pública).
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Realizada audiência final em 2 de Novembro de 2016, aguarda-se prolação da Decisão pelo TAF
de Leiria.
6) PROCESSO: Ação Administrativa Comum na forma ordinária n.º 1066/11.3BELRA, a correr termos no Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor: Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €
PEDIDO: a) Reconhecimento e declaração que os associados do autor (António Manuel Carreira Guarda, Manuel Jorge Ribeiro
dos Santos, Maria Augusta Gameiro Silva Sousa, Rosa Maria Ferreira Carreira, Maria Luísa Batista Matos, Teresa Maria Jorge

Jordão, Carlota Maria Lopes Cardeiro Areia, Amândio Correia Jesus, Vítor Manuel Filipe Costa, Manuel Pereira Lisboa, Maria João
Paixão Aguiar Coelho, João Hélder Pinto Lopes Silva, Marco Paulo Dinis Baptista, Maria de São José Silva dos Santos, Rogério
Paulo Santos Gaspar e António Jesus Nunes) preenchem o universo dos trabalhadores objeto de opção gestionária para o ano de
2010, reunindo os requisitos exigidos pela alínea c) do n.º 1 do artigo 47º da Lei 12-A/2008 para poderem alterar a sua posição
remuneratória;
b) Reconhecimento e declaração que as verbas afetas a alteração do posicionamento remuneratório no ano de 2010 não se
esgotaram com as alterações de posicionamento efetuadas pelo Réu;
c) Condenação do Município a proceder a alteração de posicionamento remuneratório decorrente da opção gestionária de 2010
aos trabalhadores que nessa data já possuíam 5 pontos nas sucessivas avaliações de desempenho de 2004 em diante;
d) Condenação do Réu a proceder à alteração de posicionamento remuneratório dos associados do autor, nos termos referidos
no artigo 35º da Petição Inicial, até se esgotar o montante máximo afeto a cada carreira para esse efeito;
e) Condenação do Réu a proceder ao pagamento das remunerações decorrentes da alteração de posicionamento a que haja
lugar, com efeitos a 1 de Janeiro de 2010, acrescida de juros de mora desde essa data.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda prolação de Sentença pelo TAF de Leiria.
7) PROCESSO: Ação Administrativa Especial n.º 51/04.6BELRA, a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
(Proc. n.º 09261/12 –TCA Sul)
PARTES: Autor- José Luís Marques da Cruz Monteiro
Réu: Município de Leiria
Contra-Interessados: Oestauto- Sociedade de Reparação e Comércio de Automóveis, Ld.ª
VALOR DA AÇÃO: 14.693,95 €
PEDIDO: Anular a deliberação do Município, de 26/05/2003, que aprovou o projeto de arquitetura apresentado pela contrainteressada, no âmbito do pedido de licenciamento de remodelação do posto de combustíveis que explora, dado o mesmo
enfermar de vício de violação de lei por erro nos pressupostos de facto, por não se encontrarem cumpridos os distanciamentos
mínimos entre os reservatórios enterrados de gasolina e de gasóleo e os edifícios que recebem público e áreas sensíveis
adjacentes. Veio, a posteriori, o Autor ampliar o objeto da Ação (o qual foi aceite pelo tribunal) com a anulação da deliberação
que aprovou a reformulação do projeto de arquitetura em crise nos autos e que autorizou o licenciamento da correspondente
operação urbanística.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferido Acórdão pelo Tribunal Central Administrativo Sul, que manteve a decisão recorrida
(proferida pelo TAF de Leiria), a qual havia julgado a ação improcedente e absolvido a Entidade Demandada e a
Contrainteressada do pedido.
A decisão judicial já transitou em julgado, pelo que apresentámos as respetivas custas de parte em 09/09/2019, no valor de
143,25 €. Aguardando-se o pagamento das custas de parte pelo autor.
8) PROCESSO: Ação Administrativa Comum na forma ordinária n.º 1185/05.5BELRA, a correr termos no Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria

PARTES: Autor- João Paulo Santos Vieira
Réu: Município de Leiria e outros
Co-Ré: A Construtora Lena, S.A.
Co-Ré: ZURICH- Companhia de Seguros, S.A.
Interveniente Acessório: EDP- Distribuição de Energia, S.A
VALOR DA AÇÃO: 84.017,52 €
PEDIDO: condenação dos Réus solidariamente ou na medida das responsabilidades que se apurarem, a pagar ao Autor a quantia
global de 84.017,52, bem como de todas as despesas que o mesmo venha sofrer pela vida fora, e que estejam relacionadas com
o acidente pedonal, devido a um buraco aberto que se encontrava no passeio, sem qualquer sinalização, em desrespeito das
normas legais em vigor.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Na sequência da procedência do recurso de apelação interposto pelo Autor, do despacho
saneador que decidiu absolver o réu Município de Leiria da instância, com base na exceção de caso julgado, implica a normal
prossecução dos autos. Assim sendo, aguarda marcação de audiência prévia, seguindo-se os demais termos processuais
aplicáveis.
9) PROCESSO: Recurso Jurisdicional de Ação Administrativo Comum n.º 5296/09, que corre termos no Tribunal Central
Administrativo Sul
PARTES: Recorrente: Fisicoleiria- Academia de Cultura Física, Ld.ª e Deolinda Pedro de Sousa Antunes
Réu: Município de Leiria e outra
Valor da Ação: 100.561,21 €
PEDIDO: serem os Réus solidariamente condenados a pagar às Autoras a título de danos patrimoniais a quantia de 70.561,21 € e
a título de danos não patrimoniais o montante de 30.000,00 €, quantias essas acrescidas dos respetivos juros de mora, à taxa
legal, contados desde a data de citação até efetivo e integral pagamento, na sequência de terem arrendado estabelecimento
para efeito específico, do qual não havia sido emitida a licença de utilização, ficando com a imagem irremediavelmente perdida.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: O TAF de Leiria proferiu Sentença absolutória. As Autoras Fisicoleiria- Academia de Cultura Física,
Ld.ª e Deolinda Pedro de Sousa Antunes interpuseram recurso jurisdicional para o Tribunal Central Administrativo Sul. Aguarda a
prolação de Acórdão pelo Tribunal Central Administrativo Sul.
10) PROCESSO: Ação Administrativa Especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 1080/11.9BELRA, que corre
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor: TMN- Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.
Réu: Município de Leiria
PEDIDO: Impugnação do ato administrativo do Presidente do Município de Leiria, que indeferiu o pedido de autorização
municipal de instalação da estação de telecomunicações instalada em Cruz do Melo, Casal da Ladeira, Santa Eufémia, proferida
no processo n.º 93/04, notificada à requerente pelo ofício n.º 2753/11 datado de 03/05/2011, pelo mesmo padecer dos vícios de
incumprimento do dever de audiência prévia, violação da lei, falta de fundamentação e incorreto enquadramento jurídico-legal,

proferindo-se ainda sentença que condene o Réu à pratica do ato de autorização municipal da estação de radiocomunicação dos
Autos, nos termos e para os efeitos previstos no Decreto-Lei n.º 11/2003.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença que julgou totalmente improcedente a ação e, em consequência absolveu o
Município de Leiria dos pedidos formulados. Inconformada a Meo (antiga TMN) apresentou Recurso para o Tribunal Central
Administrativo Sul, o qual já foi admitido. Aguarda prolação de Acórdão.
11) PROCESSO: Ação Administrativa Especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 1001/07.3BELRA, que corre
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (Proc. 12175/158 TCA Sul)
PARTES: Autor- TMN- Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 5.000,00 €
PEDIDO: Impugnação do ato administrativo da Presidente do Município de Leiria, que indeferiu o pedido de autorização
municipal de instalação da estação de telecomunicações sita na Quinta do Vieiro, Azóia, proferido no Proc. 83/04, notificado à
requerente pelo Ofício n.º 009372, expedido em 20 de Julho de 2007, proferindo-se ainda sentença que condene o Réu à prática
do ato de autorização municipal da estação de radiocomunicação referida nos Autos, nos termos e para os efeitos previstos no
artigo 15º do Decreto-Lei n.º 11/2003.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença que julgou improcedente a ação, mantendo, consequentemente, o ato
administrativo impugnado e condenando a Autora nas custas do processo. A TMN- Telecomunicações Nacionais S.A.
inconformada com a Sentença proferida, apresentou Requerimento para a Conferência. Proferido Despacho de não admissão da
Reclamação.
A TNM interpôs Recurso do despacho de não admissão da Reclamação.
Proferido Acórdão pelo TCA Sul que concedeu provimento ao recurso, julgando-o procedente, declarando a nulidade processual
citada e anulando o processado desde a Sentença de 17 de maio de 2014, devendo o TAF de Leiria obter os elementos
necessários para apurar o custo da obra e, assim, fixar o valor processual (com impacto sobre a quem pertence a decisão, se a
um Tribunal Singular, se antes a um Tribunal Coletivo).
Será então proferida nova Sentença sobre o mérito da causa.
12) PROCESSO: Ação Administrativa Especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 1011/07.0BELRA, que corre
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- TMN- Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 5.000,00 €
PEDIDO: Impugnação do ato administrativo da Presidente do Município de Leiria, que ordenou o desmantelamento da estação
de telecomunicações sita na Quinta do Vieiro, Azóia, proferido no Proc. 83/04, notificado à requerente pelo Ofício n.º 012124,
expedido em 24 de setembro de 2007, e condenar-se o Município a reconhecer que ocorreu o deferimento da autorização
municipal solicitada pela Autora para a antena dos autos.

ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferido Despacho que ordenou a suspensão da instância até trânsito em julgado da decisão a
proferir nos autos de 1001/07.0BELRA.
13) PROCESSO: Ação Administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 396/12.1BELRA, que corre
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autor- Manuel Brás Franco
Réu: Município de Leiria
Contra-Interessada: Andreia Sofia Rodrigues Marques
VALOR DA AÇÃO: Indeterminável
PEDIDO: Anulação do Despacho emitido pelo Município que ordenou a retirada do portão e restantes materiais da propriedade
do Autor, em Regueira de Pontes.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 24/05/2012, aguarda ulteriores trâmites processuais desde
então.
14) PROCESSO: Ação Administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 701/12.0BELRA a correr
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autora- Almerinda Faria Fiúza Pedro
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: Indeterminável
PEDIDO: a Autora peticiona o seguinte:
a)

Ser declarada a incompetência do Réu para poder decidir o que decidiu no que deu causa à ação;

b)

Ser declarada a nulidade do ato administrativo constante do despacho emitido pelo Município e que decretou a

demolição do muro existente no prédio da Autora, bem como a abertura do caminho;
c)

O Réu ser condenado a reconhecer a nulidade do ato administrativo identificado no ponto anterior e consequentemente

abster-se da prática de qualquer ato executivo de demolição do muro e abertura de caminho;
d)

Ser o Réu condenado em custas

ESTADO ATUAL do PROCESSO: Após apresentação de Contestação em 03/07/2012, aguarda os ulteriores trâmites processuais.
15) PROCESSO: Ação administrativa comum- forma ordinária n.º 644/12.8BELRA, que corre termos no Tribunal Administrativo
e Fiscal de Leiria (Proc. n.º 12800/15- 2º Juízo- 1ª Seção do Tribunal Central Administrativo Su)
PARTES: Autor- Francisco Rodrigues de Paiva Silvano
Réu: Município de Leiria e outros
VALOR DA AÇÃO: 130.000,00 €
PEDIDO: serem os Réus solidariamente condenados a pagar ao Autor, a título de indemnização pelos danos patrimoniais e não
patrimoniais sofridos, a quantia de 130.000 € acrescida de juros à taxa legal desde a citação até efetivo e integral pagamento.

ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferido Despacho Saneador. Inconformado com o conteúdo do despacho, veio o Autor
apresentar Recurso o qual já foi admitido, pelo que aguarda-se prolação de Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul.
16) PROCESSO: Processo de Impugnação n.º 622/12.7BELRA, que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Impugnante- Auto-Sueco (Coimbra), Ldª
Impugnado: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 29.275,74 €
PEDIDO: a autora peticiona o seguinte:
a)

Ser totalmente anulado, com fundamento em ilegalidade e inconstitucionalidade de norma, o ato de liquidação da taxa

municipal pela emissão do respetivo alvará de licença para construção, ampliação e alteração de um conjunto de edifícios
destinados a “showroom” e oficina de veículos e construção de muros de vedação com respeito às instalações de Leiria da
impugnante, sitas no Alto do Vieiro, levada a cabo pelo Município de Leiria, no valor de 29.275,74 €;
Ou em alternativa,
b)

Ser permitido à impugnante abater à “Taxa de Realização, Reforço e Manutenção de Infra-Estruturas Urbanísticas”, a

quantia por si suportada com a construção e remodelação da ETAR, no valor de 31.246,00 €, por aplicação extensiva ao caso do
ponto 3.5 do artigo 2º da Tabela Anexa ao RTTML.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Realizada inquirição de testemunhas no 18/10/2017, aguarda prolação de Sentença pelo TAF de
Leiria.
17) PROCESSO: Ação Administrativa Especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 1062/12.3BELRA que corre
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- Adail Gonçalves da Silva
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €
PEDIDO: que seja declarado nulo ou anulado o ato impugnado com as legais consequências, ou seja, o despacho de 20 de Abril
de 2012, que indeferiu a reclamação do Autor contra o ato que homologou a sua avaliação de desempenho referente ao ano de
2010.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda decisão pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
18) PROCESSO: Ação Administrativa Especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 1063/12.1BELRA que corre
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- Adail Gonçalves da Silva
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €

PEDIDO: que seja declarado nulo ou anulado o ato impugnado com as legais consequências, ou seja, o Despacho de 20 de Abril
de 2012, que indeferiu a reclamação do Autor contra o ato que homologou a sua avaliação de desempenho referente ao ano de
2011.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferido Despacho que determinou a apensação dos presentes autos ao processo n.º
1062/12.3BELRA.
19) PROCESSO: Processo de Impugnação n.º 1190/12.5BELRA, a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Impugnante- RESTOH- Restauração e Catering, S.A.
Impugnado: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 539,28 €
PEDIDO: a) que seja declarada a nulidade do ato de cobrança ora impugnado, por padecerem as normas regulamentarescamarárias em que assentou a respetiva liquidação, de vício de ilegalidade, cominado nos termos que vão expressos,
designadamente por violação do n.º 1 do artigo 5º, do artigo 13º n.º 2, e da alínea b) e c) do n.º 3 do artigo 15º da Diretiva
Serviços, sendo igualmente desconformes ao artigo 8º do DL 92/2010, de 26 de Julho , bem como ao artigo 31º do Dec. Lei
48/2011, de 1 de Abril, e ao artigo 1º da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, com a redação que lhe é dada por aquele Decreto- Lei
48/2011;
b) suscitando-se a oportunidade do reenvio prejudicial da matéria sub judice ao TJUE para aferir da questão da aplicabilidade, ao
caso concreto, da Diretiva Serviços 2006/123/CE de 12 de Dezembro de 2006 e demais disposições de Direito da
que igualmente vão supra invocadas, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 267º do TFUE- juízo de oportunidade
que caberá ex oficio a este Tribunal;
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda prolação de Sentença pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
20) Processo: Ação Administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 302/06.2BELSB a correr termos
no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- Sindicatos dos Trabalhadores das Administração Local;
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 14.963,95 €
PEDIDO: “a) declarado que a entidade demandada omitiu, no prazo legalmente fixado, a prática de um ato que estava
legalmente adstrita a praticar, uma vez que é a entidade para decidir sobre o pagamento do acréscimo de remuneração devido
pela prestação de trabalho em dia de feriado;
b) reconhecido que os associados do A. prestaram diversas horas de trabalho em dias feriado ao longo do ano de 2004, tendo
consequentemente direito à perceção do acréscimo de remuneração previsto no n.º 3 do artigo 33º do DL n.º 259/98;
c) condenada a entidade demandada a proferir em 15 dias, um ato a processar a cada um dos associados do Autor o acréscimo
de remuneração de 200% sobre o valor de cada hora de trabalho prestada em dia feriado ao longo do ano de 2004, estipulandose o montante da sanção pecuniária compulsória destinada a prevenir o incumprimento desse prazo por parte da entidade
demandada.

ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença que julgou a ação totalmente improcedente, absolvendo o Município de
Leiria do pedido. O Autor interpôs Recurso, aguarda a prolação de Acórdão pelo Tribunal Central Administrativo Sul.
21) Processo: Ação Administrativa comum n.º 712/13.9BELRA, a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autora- Pragosa Ambiente, S.A.
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 50.531,82 €
VALOR DA RECONVENÇÃO: 96.659,73 €
PEDIDO: a condenação do Município a pagar à Autora a quantia de € 49.044,82, acrescida de juros vencidos no montante de €
1.487,00, e de juros vincendos, à taxa legal, desde a data da citação até integral e efetivo pagamento e ainda no pagamento de
custas, incluindo custa de parte.
PEDIDO RECONVENCIONAL: apresentámos pedido reconvencional requerendo que Ação seja julgada totalmente improcedente,
por não provada, e consequentemente:
I-

que a Autora/Reconvinda seja condenada a reconhecer que deve ao Réu (Município de Leiria) a quantia de
145.704,55 €;

II-

que seja jugada procedente a exceção de compensação de crédito de 49.044,82 € invocada pelo Réu, absolvendose este do peticionado pela Autora;

III-

que o pedido reconvencional seja julgado totalmente procedente, por provado, e consequentemente, condenar-se
a Autora/Reconvinda a pagar ao Réu/Reconvinte a quantia de 96.659,73 e, acrescida de juros moratórios à taxa
legal, desde 13/11/2012 até integral e efetivo pagamento.

ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda prolação de Decisão pelo TAF de Leiria.
22) Processo: Insolvência n.º 4418/12.8TBLRA-R a correr termos na 1º Seção Comércio – J2 da Instância Central Leiria
PARTES: Autor- Município de Leiria;
Réu: Farlis, Ldª
VALOR do CRÉDITO: €158,58, o qual deverá ser pago juntamente com os demais créditos comuns reconhecidos, rateadamente,
na proporção dos respetivos montantes, à exceção dos juros vencidos sobre o capital após a declaração de insolvência, os quais
deverão ser pagos, rateadamente, com os demais créditos subordinados e depois de integralmente satisfeitos os créditos
comuns
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda elaboração de liquidação/rateio.
23) Processo: Ação Administrativa Comum n.º 958/13.0BELRA a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autora- Aquino Construções S.A., em Liquidação;
Réus: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 5.373,49 €

PEDIDO: a) a pagar à Autora a quantia de € 5.292,49, acrescida de juros vencidos no montante de € 81,00, o que perfaz a quantia
total de € 5.373,49, e vincendos até efetivo e integral pagamento.
b) no pagamento de custas, incluindo custas de parte.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença que julgou parcialmente procedente ação, condenando o Município de Leiria
no pagamento da quantia de 120,00 €, acrescida de juros moratórios à taxa comercial até integral pagamento, bem como no
pagamento de custas judiciais na proporção do decaimento.
Foi interposto Recurso pela Autora, pelo que aguarda prolação de Acórdão pelo TCA Sul.
24) Processo: Ação Administrativa n.º 858/16.1BELRA a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autor- Município de Leiria;
Réus: Irmãos Brites, Ldª e José Cândido e mulher Maria Violante Lopes Machado;
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €
PEDIDO: 1-a) declarar-se que a parcela em formato triangular sita no loteamento 27/81, atualmente registada em nome da
empresa Ré, pertence ao domínio público do Município de Leiria, sendo este o seu dono e legítimo possuidor;
b) Declarar-se que esta parcela, por força do alvará de loteamento n.º 484, constitui área de cedência do Loteamento n.º 27/81
destinando-se a espaço verde de utilização coletiva;
c) Declarar-se que de acordo com o citado alvará e planta anexa não lhe poderá ser dado qualquer outro uso;
d) Declarar-se que esta parcela mede 261, 07 m2 e que confronta de Sul – Lote 1, do Nascente – Lotes 2 e 3, do Norte – com o
edifício licenciado pelo processo n.º 1191/89, em nome da empresa Ré e do Poente com Maria Vieira Repolho e outros.
2- Os Réus serem condenados:
a) A reconhecer o que vem pedido no número anterior e, em consequência;
b) A restituir a parcela em litígio ao domínio público municipal;
c) A abster-se de praticar qualquer ato sobre a citada parcela;
d) A demolir todas as obras executadas na aludida parcela, designadamente os muros ali existentes;
e) A remover tudo que colocou sobre aquela, designadamente o lixo e materiais ali existentes.
3- Declararem-se nulos quaisquer atos jurídicos que porventura tivessem servido de título bastante para os atos de registo
predial da parcela em discussão nos autos, designadamente as escrituras de justificação a favor dos 1ºs Réus e de aquisição da
referida parcela a favor da 2ª Ré.
4- Proceder-se, de imediato, ao cancelamento do registo – o que desde já se requer – feito sob o nº 2026/20010528, da
freguesia de Leiria, na 1ª Conservatória do Registo Predial de Leiria, relativo à parcela em discussão nos autos.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença que julgou o Tribunal incompetente para apreciar este processo. Segundo o
Meritíssimo Juiz, o Tribunal competente é o TAF. Nesta conformidade, o Município apresentou requerimento a solicitar a
remessa do processo para o TAF, o qual já foi deferido, aguardando assim ulteriores tramites processuais.
25) PROCESSO: Ação Administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 1298/13.0BELRA-A, que corre
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria

PARTES: Autor- Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL)
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €
PEDIDO: Declaração de nulidade ou anulabilidade do Despacho n.º 88/2013 (DIRH), proferido pelo Presidente da Câmara
Municipal de Leiria em 11/09/2013.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença que absolveu o Município de Leiria do pedido.
O STAL inconformado com a decisão Recorreu para o Tribunal Central Administrativo Sul. Foi proferido acórdão que concedeu
provimento ao Recurso e revogou a Sentença proferida pelo TAF de Leiria, declarando a ilegalidade do despacho impugnado.
O Município de Leiria inconformado com o acórdão apresentou Recurso para o Supremo Tribunal Administrativo.
O Supremo Tribunal Administrativo não admitiu o Recurso de Revista interposto pelo Município de Leiria, pelo que deverá o
Município de Leiria dar cumprimento à decisão proferida pelo TCA Sul.
O Município de Leiria será oportunamente notificado para pagar as custas judiciais decorrentes da interposição do sobredito
recurso (no qual foi parte vencida).
Obs. Entretanto foi intentado o processo de Execução n.º 1298/13.0BELRA-A-A- vide proc. n.º 74
26) Processo: Ação Administrativa Especial n.º 1401/13.0BELRA a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autor- Lis Tiger Club;
Réu: Câmara Municipal de Leiria;
VALOR DA AÇÃO: 8.669,78 €
PEDIDO: anulação dos atos que decidiram os valores apurados no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo
(PAAD)- período compreendido entre Setembro de 2011 e Julho de 2012 e época desportiva 2010/2011 e ser a Ré Câmara
Municipal de Leiria condenada a reconhecer que a Autora tem direito, para além das quantias que já lhe foram atribuídas, às
quantias de 5.765,92 € a titulo de apoio concedido no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo referente à
época desportiva de 2010/2011 e 2.903,86 €, a título de apoio concedido no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo
Desportivo referente ao período compreendido entre Setembro de 2011 e Julho de 2012.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda prolação de Sentença pelo TAF de Leiria desde 12/10/2017.
27) Processo: Ação Administrativa Comum n.º 1475/13.3BELRA a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autores- Moniz & Ribeiro, Ldª, Alzira da Costa e Silva, Manuel José da Costa e Silva e Maria Emília Moreira Figueiredo e
Silva;
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 536.261,00 €
PEDIDO: que a presente Ação seja julgada procedente e provada e, em consequência:
a) Declarar-se que a Autora adquiriu os direitos e obrigações que MANUEL OLIVEIRA e SILVA e ALZIRA da COSTA e SILVA
detinham no protocolo assinado no dia 08/05/2006 e condenar-se o Réu a reconhecer à A. esses direitos.

b) Condenar-se o Réu a pagar à Autora a quantia de 520.642,00 €, acrescida dos respetivos juros que até 08/12/2013 estão
vencidos no montante de 15.619,00 € e dos vincendos à data legal até efetivo pagamento.
Subsidiariamente e para a hipótese de virem a ser julgados improcedentes os pedidos formulados em a) e b):
c) Condenar-se o Réu a demolir todas as obras que realizou no prédio da Autora, a retirar dele todos os materiais resultantes da
demolição e a restituí-lo no estado em que se encontrava antes da execução das obras que nele construiu.
Subsidiariamente e para a hipótese de se julgar improcedente o pedido formulado em c):
d) deve o Réu ser condenado a pagar à 2º e 3º Autoras a quantia de 520.642,00 € acrescida dos respetivos juros que até
08/12/2013 estão vencidos no montante de 15.619,00 € e dos vincendos à taxa legal até efetivo pagamento.
e) Condenar-se o Réu nas custas e procuradoria.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda prolação de Despacho Saneador.
28) PROCESSO: Ação Administrativa Especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 1030/07.7BELRA, que corre
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (Proc. 12115/15- TCA Sul)
PARTES: Autora- TMN- Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.
Réu: Município de Leiria
PEDIDO: Impugnação do ato administrativo da Presidente do Município de Leiria, que indeferiu o pedido de autorização
municipal de instalação da estação de telecomunicações sita no Seixeirinha, Serradinha, Pousos, proferido no Proc. 76/04,
notificado à requerente pelo Ofício n.º 009359, expedido em 20 de Julho de 2007, e, em consequência, anular-se o ato recorrido,
por o mesmo padecer dos vícios de incumprimento do dever de audiência prévia, violação de lei e falta de fundamentação,
proferindo-se ainda, sentença que condene à pratica do ato de autorização municipal da estação de telecomunicações dos
autos, nos termos e para os efeitos previstos no Decreto-Lei n.º 11/2003.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença que anulou o despacho de 28 de Junho de 2007, proferido pela Sr. Vereadora
da Câmara Municipal de Leiria, através do qual se indeferiu o pedido de autorização relativo a uma infra-estrutura de suporte de
telecomunicações designada “Pousos”, já instalada no lugar de Seixeirinha (Serradinha), em Pousos, e ordenou o respetivo
desmantelamento. O Tribunal condenou o Município de Leiria a reinstruir o processo administrativo, sem incorrer nos vícios que
fundamentam a anulação do ato impugnado.
A Autora apresentou reclamação para conferência, requerendo que esta seja substituída por outra que condene o Município à
prática da autorização municipal solicitada. Apresentámos oposição, requerendo que a Reclamação seja declarada
improcedente.
Foi proferido Acórdão que julgou a reclamação improcedente e, em consequência, confirmou a Sentença reclamada,
condenando a Reclamante no pagamento de custas. Inconformada, a Autora recorreu do Acórdão proferido pelo TAF de Leiria,
advogando ter existido deferimento tácito, por se ter ultrapassado o prazo previsto no artigo 15º-4 do DL nº11/2003 e
pretendendo que o Município de Leiria seja condenado “na prática de ato devido” o mesmo é dizer no ato de deferimento da
autorização municipal solicitada. Este Recurso foi admitido, apresentámos Contra-Alegações de Recurso, aguardando-se assim
prolação de Acórdão.

29) PROCESSO: Ação Administrativa Comum n.º 626/14.5BELRA a correr termos no 1º Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autora- Matos & Neves, Ldª
Réu: Município de Leiria (e outros)
VALOR DA AÇÃO A INTENTAR: 4.013,56 €
PEDIDO: que os Réus sejam condenados a pagar à A. a quantia de 4.013,56 € e os juros legais vincendos sobre 3.547,56 €, até
efetivo embolso.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 16/06/2014, aguardando-se assim ulteriores trâmites
processuais.
30) PROCESSO: Ação Administrativa Comum n.º 599/14.4BELRA a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autor- José Rodrigues Carreira
Réu: Município de Leiria
Contra-Interessado: Ministério da Agricultura e do Mar
VALOR DA AÇÃO A INTENTAR: 30.000,01 €
PEDIDO: Anulação do Ato Administrativo (Despacho) que incidiu sobre o Processo n.º RAN 11/2009.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 11/07/2014, aguardando-se assim ulteriores trâmites
processuais.
31) PROCESSO: Processo de Impugnação n.º 479/14.3BELRA a correr termos na 2ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Impugnante- Repsol Portuguesa, S.A.
Impugnado: Vereador do Desenvolvimento Económico da Câmara Municipal de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 9.575,10 €
PEDIDO: a) Julgar procedente a presente Ação de impugnação e ordenada a anulação dos atos de liquidação da taxa de
publicidade relativa ao ano de 2013, no montante total de 9.575,10 €;
b) Condenar a entidade impugnada no pagamento dos custos inerentes à prestação da garantia bancária.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda agendamento de data para realização de audiência de julgamento.
32) PROCESSO: Processo de Contra-Ordenação n.º 630/2012/DSAJAL a correr termos na Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro.
PARTES: Autor- CCDRC;
Réu: Município de Leiria
PEDIDO: Na sequência de denúncia feita por Florindo Carreira, foi instaurado processo de contra-ordenação, punida com coima
de 15.000,00 € a 30.000,00 € em caso de negligência e de 30.000,00 € a 48.000,00 € em caso de dolo.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Defesa (fase administrativa). Aguarda ulteriores trâmites processuais.

33) PROCESSO: Ação Administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 1589/14.2BELRA a correr
termos pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autor- LTC- Lis Tiger Club
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 1.450,00 €
PEDIDO: que seja provada a presente Ação e, em consequência:
a) seja declarada parcialmente anulável a Deliberação Camarária de 01/07/2014, por a mesma enfermar, além do mais de vício
de violação dos princípios da fundamentação, da legalidade, proteção de direitos e interesses dos cidadãos e boa fé;
b) O Réu condenado a reconhecer que a Autora preenche os requisitos das cláusulas i), ii), iv) do critério I do regulamento de
atribuição de auxílio financeiro para a atividade federada regular aprovado em 12/11/2013, de modo a ter direito a receber o
apoio no valor de 8.410,00 €, ou, não se contabilizando o escalão benjamim, o valor de 7.035,00 €;
c) Face ao limite máximo de apoio estabelecido na cláusula v) do critério I do referido regulamento, seja reconhecido que a
Associação tem direito a receber o valor de 7.000,00 €;
d) Face à assinatura do contrato-programa ProLeiria 2014 em 30/10/2014 em que a Câmara reconhece o valor a pagar de
5.550,00 €, em sede de apoio financeiro para a atividade federada regular, seja o Réu condenado que está em falta para com a
Autora no valor de 1.450,00 €, pelo que;
e) Seja o Réu condenado a celebrar contrato com a Autora à data de 31/10/2014 (data final do prazo) no valor de 1450,00 €.
f) Seja o Réu condenado a pagar à Autora o valor de 1450,00 €, acrescido de juros à taxa legal em vigor, desde, pelo menos, da
data da reclamação graciosa (11/07/2014) até efetivo e integral pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda prolação de Sentença pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
34) PROCESSO: Processo de Impugnação n.º 1624/14.4BELRA a correr termos a 2ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Impugnante- Repsol Portuguesa, S.A.
Impugnado: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 3.205,52 €
PEDIDO: a) Julgar procedente a presente Ação de impugnação e ordenada a anulação dos atos de liquidação da taxa de
publicidade relativa ao ano de 2014, no montante de € 3.205,52 €, considerando a violação das seguintes normas: artigo 1º, n.º
1 da Lei 97/88, de 17 de Agosto, artigo 130º do CPA e art. 77º da LGT.
b) condenar a entidade impugnada no pagamento dos custos inerentes à prestação da garantia bancária.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda desde 15/04/2016 prolação de Decisão pelo TAF de Leiria.
35) PROCESSO: Ação Executiva n.º 1129/15.6T8PBL que corre termos no Tribunal da Comarca de Lisboa- Juízo de Execução- J3.
PARTES: Exequente: Município de Leiria
Executado: Pedro Bento Cordeiro

PEDIDO: Interposição de Ação para cobrança de dívida/resolução de contrato de arrendamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Ação Executiva, procedemos a pagamento ao Agente de Execução para registo de
penhora automóvel. Entrega de resultados ao Exequente.
36) PROCESSO: Ação Administrativa especial n.º 509/15.1BELRA a correr termos a 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autor- Norberto Lopes Marques
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 1.024,08 €
PEDIDO: que a ação seja julgada totalmente procedente por provada, e em consequência:
a)

Ser declarado nulo ou anulado o ato impugnado, com as legais consequências;

b) Ser condenado a entidade demandada ao pagamento da quantia de €1.024,08 ao A. pelas horas de trabalho
extraordinário prestadas aos domingos e feriados entre os anos de 2012 e 2014, acrescidas dos juros de mora
já vencidos e dos que se vencerem até efetivo e integral pagamento;
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda desde 09/12/2016 prolação de Decisão pelo TAF de Leiria.
37) PROCESSO: Ac. Admistrativa Especial n.º 826/15.0BELRA a correr termos a 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autora- Myriam Drouault de Sousa Pereira
Réu: Município de Leiria
Contra-Interessado: Ilda Maria dos Santos Dinis
VALOR DA AÇÃO: 7.500,01 €
PEDIDO: que seja julgada procedente, por provada a Ação, e ser declarado nulo ou anulado e revogado o despacho do Chefe de
Divisão do réu, datado de 12/12/2014, por via do qual foi emitido alvará de extensão até 21/10/2016, do alvará de obras de
ampliação n.º 38/12, substituindo-o por outro que ordene a imediata demolição das obras clandestinas efetuadas no terreno
confinante com o prédio dos pais da autora e também com a Rua da Lapa, bem assim, a imediata cessação da atividade
industrial ali ilegalmente desenvolvida, com as legais consequências. Requerendo ainda a apensação aos presentes autos dos
Autos de procedimento cautelar de suspensão da eficácia de ato administrativo n.º 816/15.3BELRA, da Unidade Orgânica 1 a
correr termos no mesmo Tribunal.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Encontra-se a aguardar o pagamento das custas de parte pela autora.
38) PROCESSO: Ação Administrativa comum n.º 385/15.4BECBR a correr termos a 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Coimbra.
PARTES: Autores- AC- Águas de Coimbra, EM e Município de Coimbra
Ré: Água do Mondego- Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Baixo Mondego- Bairrada, S.A.

Contra-Interessados:Município de Leiria, Município de Ansião, Município de Arganil, Município de Condeixa-a-Nova, Município
de Gois, Município da Lousã, Município da Mealhada, Município de Mira; Município de Miranda do Corvo, Município de
Penacova; Município de Penela, Município de Vila Nova de Poiares.
VALOR DA AÇÃO: 15.696.947,37 €
PEDIDO: que a ação seja julgada procedente e provada e em consequência:
a)

A Ré condenada na execução e conclusão dos investimentos por realizar e das respetivas infraestruturas de
abastecimento de água e de saneamento em falta e identificadas no art. 118º desta petição inicial no prazo máximo de
um ano.

b) A ré condenada no ressarcimento dos prejuízos causados por incumprimento contratual alegados nos art.s 83º e 110º
desta petição inicial, no montante total de € 2.696.947,37 €.
c)

A ré ser condenada no ressarcimento dos demais prejuízos causados por incumprimento contratual e também alegados
nos art.ºs 83º a 110º desta petição inicial, que por serem agora indeterminados, se relegarão para liquidação em
execução de sentença.

d) A ré ser condenada no pagamento de uma quantia pecuniária por cada dia de atraso no cumprimento contratual e das
infraestruturas identificadas, do montante calculado nos mesmos termos do que decorre do artigo 403º do Código dos
Contrato Públicos, ou seja o pagamento da quantia de 1/1000 do preço do volume de obra a realizar;
e)

Declarar-se nula a deliberação da sociedade Ré tomada na sua Assembleia –geral de 12 de Março de 2014.

f)

Condenar-se a Ré no pagamento de custas e procuradoria condigna, tudo nos termos legais.

ESTADO ATUAL do PROCESSO: fomos notificados de se encontrar designado o próximo dia 02 de outubro de 2019, pelas
10horas, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, para realização de AUDIÊNCIA PRÉVIA.
39) PROCESSO: Ação Administrativa comum n.º 881/15.3BELRA a correr termos a 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Coimbra.
PARTES: Autor- Maria Emília Saragoça da Conceição Soares e Armindo do Espirito Santos e Silva
Réu: Município de Leiria, P.G. Promoção e Gestão Imobiliárias, Ldª, Eduardo Augusto Maria da Silva e mulher e Joaquim Luís
Vieira Pereira, Joaquim Luís Vieira Pereira e Armindo Espirito Santo e Silva
VALOR DA AÇÃO: 228.324,00 €
PEDIDO: condenação dos Réus condenados solidariamente
a)

contratar empresa especializada, credível, com vista a retirar os escombros, terras, viatura, árvores e vegetação,
pertença da 1ª Ré, e que ocupam o logradouro da Autora.

b) Projetar e construir impreterivelmente um novo muro de suporte de terras e respetiva drenagem, cujo montante se
desconhece e se relega por cautela para execução de sentença;
c)

Pagar à Autora o montante de € 133.824,00 (com IVA incluído à taxa legal em vigor), a título de danos infligidos na
propriedade desta;

d) Pagar à Autora os danos que venham a ocorrer ou a revelar-se até efetiva concretização de toda a obra, e que atenta a
sua difícil previsibilidade de qualificação e quantificação, à semelhança da alínea b do presente pedido, se relega o seu
cálculo para execução de sentença;
e)

Pagar à Autora uma indeminização decorrente da privação do uso da sua moradia, que por defeito perfaz na presente
data o montante de € 94.500,00 euros, ao qual deverá acrescer o valor de € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros)
mensais até que sejam repostas as condições de habitualidade do prédio da Autora.

ESTADO ATUAL do PROCESSO: Foi elaborado relatório pericial, encontrando-se aguardar ulteriores trâmites processuais.
40) PROCESSO: Ação de verificar ulteriores de créditos a apensar ao Processo de Insolvência de Pessoa Coletiva n.º
1772/14.0TYLSB a correr termos na 1º Seção de Comércio –J5 da Instância Central de Lisboa
PARTES: Reclamante- Município de Leiria
Insolvente: Albará, S.A. antiga Moviflor- Comércio de Imobiliária, S.A.
VALOR DA AÇÃO: 1.586,21 €
PEDIDO: Reclamação de Créditos.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda ulteriores trâmites processuais.
41) PROCESSO: Processo de Impugnação n.º 1020/15.6BELRA a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria –
Unidade Orgânica 2
PARTES: Impugnado- Município de Leiria e Representante da Fazenda Pública
Impugnante: ASCENDUM II VEÍCULOS, Unipessoal, Ldª
VALOR DA AÇÃO: 8.723,32 €
PEDIDO: que a impugnação judicial seja julgada procedente consequentemente declarada nula a notificação com ref.ª
DEEC.02.08, ofício n.º 13068, anulando-se, por ilegal, o ato de liquidação da taxa de publicidade, levado a cabo pelo Município
de Leiria, no valor de € 8.723,32, previsto nessa mesma notificação. A restituição da quantia de € 25,00, paga pela Reclamante a
título de taxa de preparos.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda desde 15/04/2016 a prolação de Decisão pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
42) PROCESSO: Ação Processo Comum nº 2604/15.8T8LRA a correr termos na Seção Cível- J4 DA Instância Central de Leiria
(Proc. 2604/15.8T8LRA.C1 do Tribunal da Relação de Coimbra).
PARTES: Autor- José Mário Martins Dias e esposa Margarida Rosa de Oliveira Porto Ramos Martins Dias
Réu: Município de Leiria.
VALOR DA AÇÃO: 500.000,00 €
PEDIDO: que Município seja condenado a:
a)

Indemnizar os AA em 500 000,00 € acrescido de juros calculados à taxa legal, desde a data da notificação do R. para a
ação especial de fixação do prazo.

b) Se assim se não entender seja o Réu condenado a entregar aos AA, no 1º piso do Bloco os 200 m2 de área, divididos em
dias ou três frações, sendo uma delas destinada a Restaurante, frações essas devidamente aprovadas pelo Réu, e
aceites pelo coletivo de condóminos do edifício, dotadas das acessibilidades combinadas e inicialmente projetadas,
dotadas dos devidos acabamentos, expurgadas de elementos nocivos como o da passagem indevida de esgotos, e
providas das necessários condutas de evacuação de fumos e gazes e do mais a que se faz referência na causa de pedir.
c)

Em custas e procuradoria.

ESTADO ATUAL do PROCESSO: O Tribunal Judicial de Leiria julgou a ação totalmente improcedente, e condenou o Sr. José Mário
e esposa a respeitar a permuta, no sentido de receberem a fracção tal como se encontra.
Estes recorreram para o Tribunal da Relação de Coimbra, que revogou aquela Sentença e mandou o Tribunal de Leiria decidir
novamente. Interpusemos Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça.
Proferida Acórdão do STJ, a dar parcialmente razão ao Município de Leiria.
Assim, entendeu o STJ absolver o Município de Leiria da indemnização de € 500.000,00 (tal como o TJ de Leiria havia decidido),
remetendo para o Tribunal da Relação de Coimbra a apreciação quanto ao pedido subsidiário.
Agora, competirá ao Tribunal da Relação de Coimbra apreciar aquele pedido subsidiário ou, ao invés, remeter novamente o
processo para Leiria, para que haja decisão quanto a esta matéria.

43) PROCESSO: Impugnação nº 1270/15.5BELRA a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Impugnante- Município de Leiria.
Impugnado: SUPER Menu- Sociedade de Refeições Ligeiras, S.A.
VALOR DA AÇÃO: 2.188,56 €
PEDIDO: que seja julgada a presente impugnação como procedente, por provada e, em consequência, ser revogado o ato de
liquidação objeto de impugnação, condenando-se o impugnado ao pagamento à impugnante da quantia de 2.188,56 € acrescida
de juros indemnizatórios desde 1de Julho de 2015 e até efetivo e integral pagamento, bem como ao pagamento das custas
devidas, nestas se incluindo as de parte.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda desde 29/09/2016 prolação de Decisão pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
44) PROCESSO: Ação Administrativa Comum n.º 1222/15.5ELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autores- Ramiro da Silva Lopes e Clarinda de Jesus dos Santos Lopes
Reu: Município de Leiria, Junta de Freguesia das Colmeias, António dos Santos Caetano e Maria Natália Antunes dos Santos
VALOR DA AÇÃO: 5.000,01 €
PEDIDO: a) que seja reconhecido que os Autores são donos e legítimos possuidores dos prédios com a matriz predial urbana sob
o artigo n.º 5084 e a matriz predial urbana sob o artigo n.º 884.
b) que seja reconhecido que a faixa de terreno, que serviu de local de passagem até ao ano de 1975, pertence aos Autores por
aquisição por usucapião.

c) a serem os 1º 2º Reús condenados a retirar todos os objetos que colocaram e/ou mandaram colocar naquela faixa de terreno,
que constitui propriedade dos Autores.
d) absterem-se o Réus de, no futuro, a invadir, ocupar e por qualquer meio destruir a propriedade dos Autores;
e) absterem.se de praticarem quaisquer atos que perturbem ou impeçam o livre acesso, por parte dos Autores Aos eus terremos
descritos em 1º da P.I.;
f) e a indemnizarem os Autores por todos os prejuízos relevantes, já previsíveis, mas ainda não determináveis, nem passíveis de
contabilização, que resultaram e venham a resultar por via da conduta lesiva dos Réus;
g) e a pagar uma indemnização de €2.000,00, pelos danos morais sofridos em consequência da conduta ilícita perpetrada.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 01/10/2015. Aguarda os ulteriores trâmites processuais.
45) PROCESSO: Providência Cautelar n.º 1824/15.0BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Leiria
PARTES: Requerente- Magnetic Hapinesse, Unipessoal, Ldª
Requerido: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €
PEDIDO: a) suspensão da eficácia do despacho de 18/11/2015
b) Condenação do Município a abster-se da prática de qualquer ato executivo do sobredito despacho.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Acórdão pelo Tribunal Central Administrativo Sul que negou provimento ao recurso
apresentado pela MAGNETIC - HAPINESS, UNIPESSOAL, LDA. e confirmou a Sentença recorrida.
Apresentado requerimento de custas de parte. Celebrado acordo para pagamento das custas de parte, o qual não foi cumprido.
46) PROCESSO: Ação Administração n.º 1577/15.1BELRA da 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autora- Zurich Insurance Public Limited Company- Sucursal em Portugal
Reu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 5.280,67 €
PEDIDO: que a ação seja julgada procedente por provada e consequentemente o Município de Leiria:
a)

A pagar à Autora a quantia de 5.280,67 €;

b) Pagar à Autora os juros de mora referentes à quantia supra descrita, à taxa legal de 4% a contar desde a citação e até
integral e efetivo pagamento.
c)

A pagar as custas e demais encargos com o processo.

ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentada contestação em 14/12/2015 pelo Município de Leiria, aguarda marcação de
audiência prévia.
47) PROCESSO: Ação Administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos n.º 126/16.9BELRA, a correr
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autora- Construtora dos Milagres de Esperança, Ldª

Réu: Município de Leiria e Junta de Freguesia dos Milagres
VALOR DA AÇÃO: 89.000,00 €
PEDIDO: serem ambos os Réus solidariamente condenados a indemnizar a Autora na quantia global de €89.000,00, a título de
danos patrimoniais pela desvalorização da sua propriedade e perda de lucros cessantes causada pela ampliação do cemitério dos
Milagres, acrescida de juros vincendos desse a citação até integral pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda agendamento de data para realização de audiência prévia.
48) PROCESSO: Processo de Insolvência n.º 1017/12.8TBPBL, a correr termos na Seção Comércio- J3 da Instância Central de
Leiria.
PARTES: Insolvente: Cátia Sofia Gaspar Marques
Credor: Município de Leiria
VALOR do Crédito: 556,40€ (coima e custas administrativas), a graduar como crédito comum, e 8,64 € (juros) com crédito subordinado.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda elaboração de liquidação/rateio.
49) PROCESSO: Processo de Insolvência n.º 4418/12.8TBLRA- S, a correr termos na Seção Comércio- J2 da Instância Central de
Leiria.
PARTES: Insolvente: Massa insolvente da Farlis- Fábrica de Farinhas do Lis, Ldª
Credor: Município de Leiria
VALOR do Crédito: € 556,40, o qual deverá ser pago juntamente com os demais créditos comuns reconhecidos, rateadamente, na proporção
dos respetivos montantes, à exceção dos juros vencidos sobre o capital após a declaração de insolvência, os quais deverão ser pagos,
rateadamente, com os demais créditos subordinados e depois de integralmente satisfeitos os créditos comuns
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda elaboração de liquidação/rateio.
50) PROCESSO: Ação Administrativo nº 403/16.9BELRA, a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autor: Magetic Hapiness Unipessoal, Ldª
Reú: Município de Leiria
VALOR do Crédito: 30.000,01 €
PEDIDO: a) que o Município seja condenado a abster-se da prática de qualquer ato de execução dos atos ora impugnado, sem
prejuízo da execução do ato determinado;
b) que seja declarado ilícito e anulados os atos:
c) A apensação da providência cautelar sob o Proc. 1824/15.0BELRA que corre no Tribunal Administrativo e Fiscal.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: proferida Sentença Judicial que declarou extinta a instância, por deserção, nos termos do
estatuído no artigo 277.º, alínea c), do CPC (aplicável ex vi do artigo 1.º do CPTA).
O tribunal condenou ainda a Autora no pagamento das custas judiciais.
Apresentámos requerimento de custas de parte no valor 153,00, aguardando-se assim o pagamento.

51) PROCESSO: Ação Administrativa n.º 576/16.0BELRA, a correr termos na 1 Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Leiria.
PARTES: Autor: Filipe Miguel Fernandes Resende
Réu: Município de Leiria
Chamada: União de freguesia de Mazarres e Barosa
VALOR DA AÇÃO: 705,66 €
PEDIDO: condenação do Município de Leiria a pagar 705,66 €, valor de reparação do veículo e juros à taxa legal a contar da
citação, além das custas e o mais que for de lei.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos contestação em 20/06/2016, aguarda marcação de audiência prévia.
52) Procedimento especial de despejo n.º 1243/18.6T8LRA a correr termos no Juízo Local Cível de Leiria- Juíz 1
PARTES: Autor- Município de Leiria
Ré: Vera Lúcia Caseiro Ferreira Lopes
PEDIDO: Ação de cobrança de Dívida
ESTADO ATUAL do PROCESSO: A Ré entregou o locado voluntariamente em Março do corrente ano. A execução para
pagamento de quantia certa, respeitante às rendas em dívida, está pendente, porquanto o Agente de Execução está a fazer
buscas de bens para penhora.
53) PROCESSO: Procedimento especial de despejo n.º 3847/17.5T8LRA a Juiz Local Cível de Leiria-Juiz 4.
PARTES: Autor. Município de Leiria
Réu: Túlia Vera Cangolo Bernardo
PEDIDO: Ação de despejo.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: O despejo foi concretizado a 13/03/2018. A execução para pagamento de quantia certa,
respeitante às rendas em dívida, está pendente, porquanto o Agente de Execução está a fazer buscas de bens para penhora.
54) PROCESSO: Ação Declarativa n.º 824/17.0BELRA, a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor. Município de Leiria
Réu: João Carlos de Matos Pereira
VALOR da AÇÃO: 33.814,30 €
PEDIDO: a condenação do Réu a pagar ao Município de Leiria o montante total de 33.814,30 €, a título de indemnização.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda agendamento para realização de audiência prévia.
55) Inquérito n.º 1235/15.T9LRA que corre termos o Ministério Público de Leiria
PARTES: Requerente: Município de Leiria
Requerido: Marco César Nunes Paulos
VALOR do PEDIDO: 150,00 €

PEDIDO: a condenação do Requerido a pagar ao Município de Leiria a quantia de 150,00 €, acrescida de juros moratórios à taxa
legal, desde a data da notificação do presente até integral e efetivo pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Na sequência do acordo alcançado com o arguido em sede de julgamento a 06/02/2017, aquele
confessou ser devedor ao Município de Leiria da quantia de 150,00 €, comprometendo-se a pagar esta importância em 5
prestações iguais mensais e sucessivas no valor de 30,00 € cada, sendo a 1ª com vencimento em 26/02/2017 e as restantes em
igual dia dos meses seguintes, o qual nunca foi cumprido. Foi solicitado ao SMAS, na pessoa do Dr. Leandro Santos, que se
procedesse à cobrança da quantia acordada no processo, no valor global de € 150,00.
Esta cobrança far-se-á nas faturas da água, num valor mensal de € 30,00, a acrescer à fatura normal de água. No entanto não
temos resposta do serviço de SMAS Leiria, se tal já ocorreu.
56) Processo de Impugnação n.º 1023/16.3BELRA que corre termos na 4ªUnidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Leiria
PARTES: Impugnante: Repsol Portuguesa, S.A.
Impugnado: Município de Leiria
VALOR do PEDIDO: 3.617,09 €
PEDIDO: a) que seja ordenada a anulação dos atos de liquidação da taxa de publicidade relativa ao ano de 2016, no montante
global de €3.617,09;
b) A condenação do Município de Leiria ao pagamento dos custos inerentes à prestação da garantia bancária.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda desde 17/11/2017 prolação de Decisão pelo TAF de Leiria.

57) Execução n.º 149/16.8BELRA que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (Proc.
149/16.8BELRA TCA Sul- 2º Juízo- 1ª Seção)
PARTES: Réu/Executado: Município de Leiria
Autor/Exequente: Luís Carreira Fernandes
VALOR da Dívida: 6.248,76 €
PEDIDO: condenação do Executado no pagamento da dívida do montante de 5.733,49 €, acrescida dos juros de mora, desde o
trânsito em julgado da ação administrativa especial até efetivo e integral pagamento, que, na presente data perfazem a quantia
de 515,23 €.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida decisão favorável ao Município de Leiria. O Exequente interpôs Recurso para o Tribunal
Central Administrativo Sul. Aguarda prolação de Acórdão TCA Sul.
58) Ação Administrativa n.º 3233/16.7BELRA que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria
PARTES: Autora: Desafios Urbanos, Ldª
Réu: Município de Leiria
VALOR da Ação: 30.000,01 €

PEDIDO: a) que seja declarada a nulidade ou, pelo menos, a anulação, da notificação, através do ofício n.º 3954 de 25/01/2016,
da deliberação de 19/01/2016, tomada pela Câmara Municipal de Leiria, no sentido de resolver o contrato de concessão
celebrado em 15/03/2007, entre o Município de Leiria e a Autora;
b) ser declarada a anulação da deliberação de resolver o contrato de concessão, tomada pela Câmara Municipal, por deliberação
de 1901/2016, abrigo do disposto no art. 163º, n.º 1, do NCPA, por violação do disposto nos arts. 428º e 334º do CC;
c) Em consequência, ser declarada a manutenção e vigência do contrato de concessão do direito de uso privativo de dois
espaços integrados no Parque Municipal Tenente Coronel Jaime Flipe da Fonseca, na cidade de Leiria, celebrado entre o
Município de Leiria e a Autora, em 15/03/2007.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Findado a fase dos articulados, aguarda ulteriores trâmites processuais.
59) Ação Administrativa n.º 312/17.4BELRA que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria
PARTES: Autor: Mercure- Projetos Imobiliários, S.A.
Réu: Município de Leiria
VALOR da Ação: 180.161,11 €
PEDIDO: que o Município de Leiria seja condenado a encetar todas as diligências tendentes à reconstituir a situação que existiria
se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação (queda do muro) e a proceder à sua execução, determinando-se a
sua condenação no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória calculada à razão de €500,00 €/dia, por cada dia de
atraso no cumprimento.
Para o caso de se entender que a reconstituição natural não será possível, não repara integralmente os danos ou é
excessivamente onerosa, o que se não concede, deverá ser a indemnização fixada e, dinheiro no montante de €180.161,11, já
deduzido da importância recebida do Dono de Oba na sequência da decisão judicial proferida e da execução instaurada,
condenando-se o Município de Leiria no seu pagamento, acrescido dos competentes juros de mora, calculados à taxa legal,
desde a citação até efetivo e integral cumprimento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos contestação em 08/05/2017, aguardando-se assim ulteriores trâmites
processuais.

60) Processo de Impugnação n.º 84/17.2BELRA que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Leiria
PARTES: Impugnante: Repsol Portuguesa, S.A.
Impugnante: Repsol Portuguesa, S.A.
VALOR da Ação: 8.823,13 €
PEDIDO: a) que seja ordenada a anulados atos de liquidação da taxa de publicidade relativa ao ano de 2016, no montante global
de € 8.823,13, considerando a violação das seguintes normas: artigo 1º, n.º 1 da Lei n.º 9/88, de 17 de Agosto, artigo 130º do
CPA, art. 77º da LGT e erro quanto aos pressupostos de factos.
b) condenação da entidade impugnada no pagamento dos custos inerentes à prestação da garantia bancária melhor identificada.

ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda desde 20/04/2018 prolação de Decisão pelo TAF de Leiria.

61) Ação administrativa n.º 718/17.9BELRA que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria
PARTES: Autor: Ordem dos Engenheiros; Eng. Noé Maria Duarte; Eng. António Duarte Massena; Eng. Ricardo David Lopes Leão e
Eng. Rui Manuel Fraga Paisana Joaquim.
Réus: Município de Leiria; Município das Marinha Grande; Município de Peniche; Município de Santarém e Ordem dos
Arquitectos.
VALOR da Ação: 30.000,01 €
PEDIDO: que a ação seja considerada procedente, por provada, e em consequência:
a)

Declarar-se a nulidade da Deliberação da Câmara Municipal da Marinha Grande comunicada ao Autor Eng. Noé Maia
Duarte através do ofício de 5 de Dezembro de 2016; do Chefe da Divisão de Ordenamento do Território, onde se
decidiu que “os engenheiros civis portugueses com licenciaturas iniciadas no ano letivo de 1987/1988 podem exercer a
profissão de arquiteto num Estado- Membro da Comunidade Europeia mas não no nosso país”; do despacho do Sr.
Presidente da Câmara do Réu Município de Peniche, comunicado ao Eng. Ricardo Davi Lopes Leão em 28 e Julho de
2015, onde se acolheu o entendimento e que “a prática de atos próprios da profissão de arquiteto, entre os quais se
inclui a elaboração e subscrição de projetos de arquitetura, implica formação académica adequada e a inscrição na
Ordem dos Arquitetos”; do despacho do Exmo. Sr. Vereador Ricardo Santos da Câmara Municipal do Município de Leiria
de 16 de Dezembro de 2015, comunicado ao Eng. Rui Manuel Fraga Paisana Joaquim, onde se decidiu que o “ projeto
de arquitetura apresentado se encontra subscrito por técnico que não se encontra habilitado para o efeito, nos termos
do disposto na Lei n.º 31/09 de 03/07 a atual redação.”

b) Reconhecer-se o direito dos Autores Eng. Noé Maria Duarte; Eng. António Duarte Massena; Eng. Ricardo David Lopes
Leão e Eng. Rui Manuel Fraga Paisana Joaquim a elaborarem, subscreverem e apresentarem projetos de arquitetura;
c)

Condenar-se o Réu Município da Marinha Grande a praticar ato administrativo que autorize o Autor Eng. Noé Maria
Duarte, a elaborar e subscrever projetos de arquitetura, condenar-se o Réu Município de Leiria a praticar o ato
administrativo que autorize os Autores Eng. Noé Maria Duarte e o Eng. Rui Manuel Fraga Paisana Joaquim a elaborar e
subscrever projetos de arquitetura, condenar-se o Réu Município de Peniche a praticar o ato administrativo que
autorize o Autor Eng. Ricardo David Lopes Leão a elaborar e subscrever projetos de arquitetura e condenar-se o Réu
Município de Santarém a praticar o ato administrativo que autorize o Autor Eng. António Duarte Massena a elaborar e
subscrever projetos de arquitetura;

d) Condenar-se os Réus Municípios a desaplicar as suas normas e procedimentos internos que negam aos engenheiros
civis (com curso de engenharia civil iniciado, pelo menos, em 1987/1988, no IST, FEUP, FCTUC e UM) o direito a
elaborarem, subscreverem e apresentarem projetos de arquitetura.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 06/06/2017, aguardando-se os ulteriores trâmites processuais.
62) Embargos de Terceiro n.º 2206/15.9T8PBL-B que corre termos no Juízo de Execução de Pombal

PARTES: Embargante: Município de Leiria
Embargados: Moniz & Ribeiro, Ldª; Leonardo António Lisboa Moniz; Letícia Lisboa Moniz; Arlindo Lisboa Pereira Moniz; Banco
BIC Português, S.A. e Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, Crl
VALOR do INCIDENTE: 396.562,50 €
PEDIDO: A) Declare que o Embargante adquiriu em 30/04/2007, ou em qualquer outra data que se vier apurar no âmbito dos
presentes autos, por acessão industrial imobiliária, e para integrar o seu domínio privado municipal, o prédio urbano situado na
Quinta de São Romão, em S. Romão, composto por tereno para construção urbana, com uma área de 20.310 m2, a confrontar
do Norte com António José Ribeiro Pinto Pascoal, de Nascente com serventia, do Sul com Joaquim de Sousa Salada e de Poente
com rio, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10.338, da freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de
Leiria, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o nº 2615/19941020, da freguesia de Pousos, concelho de
Leiria, mediante o pagamento pelo Embargante da quantia de €396.562,50 à Embargada Moniz & Ribeiro, Lda., correspondente
ao valor que este prédio tinha à data da incorporação das obras realizadas pela Embargante naquele prédio, ou outra quantia
que se vier apurar nos presentes autos;
B) Condene os Embargados a reconhecer que desde 30/04/2007, ou desde qualquer outra data que se vier apurar no âmbito dos
presentes autos, que o Embargante é o dono do prédio urbano situado na Quinta de São Romão, em S. Romão, composto por
tereno para construção urbana, com uma área de 20.310 m2, a confrontar do Norte com António José Ribeiro Pinto Pascoal, de
Nascente com serventia, do Sul com Joaquim de Sousa Salada e de Poente com rio, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo
10.338, da freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de
Leiria sob o nº 2615/19941020, da freguesia de Pousos, concelho de Leiria, e consequentemente, a ordenar o cancelamento da
inscrição de aquisição AP. 10 de 2008/12/16 daquela descrição predial;
C) Declare a nulidade, por simulação absoluta, da hipoteca voluntária constituída pela Embargada Moniz & Ribeiro, Lda, e sobre
o prédio referido nas alíneas anteriores, a favor dos Embargados LEONARDO ANTÓNIO LISBOA MONIZ e LETÍCIA LISBOA MONIZ,
titulada pela escritura pública de hipoteca outorgada por aqueles em 05/07/2011 no Cartório Notarial de Ourém, a cargo da
notária Alexandra Heleno Ferreira, lavrada a fls. 37 a 39, do Livro de Notas para Escrituras Diversas n.º 155 daquele cartório,
hipoteca aquela inscrita a favor destes pela AP. 2660 de 2014/10/03, no prédio descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial
de Leiria sob o nº 2615/19941020, da freguesia de Pousos e concelho de Leiria, e, consequentemente, condene os Embargados
Moniz & Ribeiro, Lda, LEONARDO ANTÓNIO LISBOA MONIZ e LETÍCIA LISBOA MONIZ, bem como os restantes embargados, a
reconhecerem que aquele negócio é nulo, e que não produz quaisquer efeitos jurídicos, e que se ordene o cancelamento da
referida inscrição predial de hipoteca AP. 2660 de 2014/10/03 daquela descrição predial, bem como a inscrição predial de
penhora AP. 1549 de 2015/06/09 também daquela descrição predial;
Ou caso o pedido referido em C) não seja julgado procedente, que se:
D) Declare a nulidade, por falta de legitimidade da Embargada Moniz & Ribeiro, Lda. e conforme melhor referido de 84º a 106º
do presente articulado, da hipoteca voluntária constituída pela Embargada Moniz & Ribeiro, Lda, sobre o prédio referido nas
alíneas A) e B) do presente pedido, a favor dos Embargados LEONARDO ANTÓNIO LISBOA MONIZ e LETÍCIA LISBOA MONIZ,
titulada pela escritura pública de hipoteca outorgada por aqueles em 05/07/2011 no Cartório Notarial de Ourém, a cargo da
notária Alexandra Heleno Ferreira, lavrada a fls. 37 a 39, do Livro de Notas para Escrituras Diversas n.º 155 daquele cartório,

hipoteca aquela inscrita a favor destes embargados pela AP. 2660 de 2014/10/03, no prédio descrito na 2ª Conservatória do
Registo Predial de Leiria sob o nº 2615/19941020, da freguesia de Pousos e concelho de Leiria, e, consequentemente, condene
os Embargados Moniz & Ribeiro, Lda, LEONARDO ANTÓNIO LISBOA MONIZ e LETÍCIA LISBOA MONIZ, bem como os restantes
embargados, a reconhecerem que aquele negócio é nulo, e que não produz quaisquer efeitos jurídicos, e ainda que se ordene o
cancelamento da referida inscrição predial de hipoteca AP. 2660 de 2014/10/03 daquela descrição predial, bem como a inscrição
predial de penhora AP. 1549 de 2015/06/09 também daquela descrição predial; ou caso se assim não entenda, e que este
pedido D) não seja julgado procedente, que:
E) Declare que seja ineficaz, e que não produz quaisquer feitos relativamente ao Embargante, conforme alegado em 107º a 111º
do presente articulado, a hipoteca voluntária constituída pela Embargada Moniz & Ribeiro, Lda, sobre o prédio referido nas
alíneas A) e B) do presente pedido, a favor dos Embargados LEONARDO ANTÓNIO LISBOA MONIZ e LETÍCIA LISBOA MONIZ,
titulada pela escritura pública de hipoteca outorgada por aqueles em 05/07/2011 no Cartório Notarial de Ourém, a cargo da
notária Alexandra Heleno Ferreira, lavrada a fls. 37 a 39, do Livro de Notas para Escrituras Diversas n.º 155 daquele cartório,
hipoteca aquela inscrita a favor destes embargados pela AP. 2660 de 2014/10/03, no prédio descrito na 2ª Conservatória do
Registo Predial de Leiria sob o nº 2615/19941020, da freguesia de Pousos e concelho de Leiria, e, consequentemente, condene
os Embargados Moniz & Ribeiro, Lda, LEONARDO ANTÓNIO LISBOA MONIZ e LETÍCIA LISBOA MONIZ, bem como os restantes
embargados, a reconhecerem que aquele negócio é ineficaz relativamente ao Embargante, e que não produz quaisquer efeitos
jurídicos relativamente a este, e ainda que se ordene o cancelamento da referida inscrição predial de hipoteca AP. 2660 de
2014/10/03 daquela descrição predial, bem como a inscrição predial de penhora AP. 1549 de 2015/06/09 também daquela
descrição predial;
F) Declare a nulidade, ou a sua ineficácia relativamente ao Embargante, da penhora realizada em 29/06/2016 pela Embargada
Banco Bic Português, S.A., no âmbito do processo executivo nº 3302/13.2TBLRA – Comarca de Leiria – Pombal – Instância Central
– 2ª Seção de Execução, hoje denominada por Juízo de Execução – Pombal – Comarca de Leiria, que tem como Exequente o
Banco Bic Português, S.A, e Executada a Moniz & Ribeiro, penhora aquela inscrita a favor da Embargada Banco Bic Português,
S.A. pela AP. 2455 de 2016/09/26, no prédio descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o nº 2615/19941020,
da freguesia de Pousos e concelho de Leiria, e, consequentemente, condene aquela embargada a reconhecer que aquela
penhora é nula, não produzindo quaisquer efeitos jurídicos, ou então que a mesma é ineficaz relativamente ao Embargante, e
que não produz quaisquer efeitos jurídicos relativamente este, e ainda que se ordene o cancelamento da referida inscrição
predial de penhora AP. 2455 de 2016/09/26 daquela descrição predial;
G) Declare a nulidade, ou a sua ineficácia relativamente ao Embargante, da penhora realizada em 21/03/2017 pela Embargada
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA, CRL no âmbito do processo executivo nº 144/13.9TBLRA – Comarca de Leiria –
Pombal – Juízo de Execução, que tem como Exequente a CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA, CRL e Executada a
Moniz & Ribeiro, Lda, penhora aquela inscrita a favor da Embargada CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA, CRL, pela
Ap. 2568 de 26/09/2016, no prédio descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o nº 2615/19941020, da
freguesia de Pousos e concelho de Leiria, e, consequentemente, condene aquela embargada a reconhecer que aquela penhora é
nula, não produzindo quaisquer efeitos jurídicos, ou então que a mesma é ineficaz relativamente ao Embargante, e que não

produz quaisquer efeitos jurídicos relativamente este, e ainda que se ordene o cancelamento da referida inscrição predial de
penhora AP. 2568 de 26/09/2016, daquela descrição predial.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda conclusão da Perícia, após a qual será agendado audiência final.
63) Providência Cautelar n.º 1408/17.8BELRA que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria.
PARTES: Requerente: Município de Leiria
Requerida: Moniz & Ribeiro, Ldª
VALOR da Ação: 536 261,00 €
PEDIDO: que a presente providência cautelar ser PROVISORIAMENTE DECRETADA, nos termos nos termos do artigo 131.º do
CPTA, autorizando o Requerente Município a retirar de imediato os troncos, fios e arame, e demais objetos que impeçam o
acesso e a livre utilização do Complexo Municipal de Ténis Dr. Rui Garcia da Fonseca pelos seus utentes, e público em geral, bem
como os troncos que se encontram colocados no prédio identificado no artigo 4.º, alínea b) do presente articulado, e que
impedem o acesso e livre utilização dos espaços exteriores envolventes daquele complexo pelo Requerente Município de Leiria e
público em geral,
ou se assim se não entender,
que seja PROVISORIAMENTE DECRETADO que a Requerida/Autora Moniz & Ribeiro, Lda, retire no prazo de 24horas os troncos,
fios e arame, e demais objetos que impedem o acesso e a livre utilização do Complexo Municipal de Ténis Dr. Rui Garcia da
Fonseca pelos seus utentes, e público em geral, bem como os troncos que se encontram colocados no prédio identificado no
artigo 4.º, alínea b) do presente articulado, e que impedem o acesso e livre utilização dos espaços exteriores envolventes
daquele complexo pelo Requerente Município de Leiria e público em geral, notificando-a para o efeito, com a cominação
prevista de que o incumprimento do ordenado constitui um crime de desobediência qualificada, nos termos do artigo 375.º do
Código de Processo Civil, aplicável por força do artigo 127.º, n.º 1 do CPTA.
E, ainda,
Deve a presente providência cautelar ser DEFINITIVAMENTE DECRETADA, por provada, e consequentemente, requer-se a Vossa
Exa. que este tribunal:
a)

Atribua ao Requerente Município de Leiria a disponibilidade provisória sobre o prédio urbano situado na

Quinta de São Romão, em S. Romão, composto por terreno para construção urbana, com uma área de 20.310 m2, a
confrontar do Norte com António José Ribeiro Pinto Pascoal, de Nascente com serventia, do Sul com Joaquim de Sousa
Salada e de Poente com rio, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10.338, da freguesia de Leiria, Pousos, Barreira

e Cortes, concelho de Leiria, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o nº 2615/19941020, da
freguesia de Pousos, concelho de Leiria, objeto do Protocolo, onde se encontra edificado parte do Complexo Municipal de
Ténis Dr. Rui Garcia da Fonseca e os respetivos espaços exteriores envolventes;
b)

Condene a Requerida/Autora Moniz & Ribeiro, Lda a reconhecer que o Requerente Município de Leiria tem a

disponibilidade provisória do prédio referido na alínea anterior, bem como do Complexo Municipal de Ténis Dr. Rui Garcia
da Fonseca e dos respetivos espaços exteriores envolventes;
c)

Proibir a Requerida/Autora Moniz & Ribeiro, Lda., de praticar quaisquer actos ou omissões, sejam de que

natureza forem, por si ou por interposta pessoa, que limitem, perturbem, condicionem ou impeçam a disponibilidade do
Requerente Município de Leiria sobre aquele prédio, nomeadamente, quaisquer actos ou omissões que limitem,
perturbem, condicionem ou impeçam o acesso e utilização do Complexo Municipal de Ténis Dr. Rui Garcia da Fonseca
pelos seus utentes, e pelo público em geral, bem como quaisquer actos ou omissões que limitem, perturbem,
condicionem ou impeçam o acesso e utilização pelo Requerente Município de Leiria e pelo público em geral dos espaços
envolventes daquele complexo desportivo, conforme melhor identificados nas plantas anexas ao Protocolo;
d)

Autorize o Requerente Município a retirar e remover quaisquer bens, sejam de que natureza forem,

nomeadamente, troncos de madeira, fios e redes, que presentemente e de futuro impeçam, limitem ou perturbem o
acesso e utilização do Complexo Municipal de Ténis Dr. Rui Garcia da Fonseca pelos seus utentes, e pelo público em geral,
bem como a retirar e remover quaisquer bens, sejam de que natureza forem, nomeadamente, os troncos de madeira que
presentemente e de futuro impeçam, limitem ou perturbem o acesso e utilização pelo Município de Leiria, e pelo público
em geral, dos espaço envolventes daquele complexo desportivo, ou quando assim se não entenda, condenar a
Requerida/Autora Moniz & Ribeiro, Lda, a retirar no prazo de 24horas os troncos, fios e arame, e demais objetos que
impedem o acesso e a livre utilização do Complexo Municipal de Ténis Dr. Rui Garcia da Fonseca pelos seus utentes, e
público em geral, bem como os troncos que se encontram colocados no prédio identificado no artigo 4.º, alínea b) do
presente articulado, e que impedem o acesso e livre utilização dos espaços exteriores envolventes daquele complexo pelo
Requerente Município de Leiria e público em geral;
e)

Notifique a Requerida/Autora Moniz & Ribeiro, Lda, de que o incumprimento do peticionado nas alíneas

anteriores constitui um crime de desobediência qualificada, nos termos do artigo 375.º do Código de Processo Civil,
aplicável por força do artigo 127.º, n.º 1 do CPTA.

f) Condenar a Requerida/Autora Moniz & Ribeiro, Lda, numa sanção pecuniária compulsória, nos termos do artigo 127.º,
nº 2 do CPTA, no montante diário de €500,00, por cada dia em que aquela se atrase, viole ou não cumpra com o referido
nas alienas A) a D) do presente pedido.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença que Decretou a providência cautelar a vigorar até ser proferida decisão na
ação principal nela identificada como ação principal a intentar pelo Requerente, através da qual:
a) Se autoriza o Requerente Município de Leiria a retirar quaisquer objetos que impeçam o acesso e a livre utilização do
Complexo Municipal de Ténis Dr. Rui Garcia da Fonseca pelos seus utentes, e público em geral, e que se encontrem colocados no
prédio sito na Quinta de São Romão, S. Romão, freguesia de Pousos, concelho de Leiria, inscrito atualmente na matriz predial
urbana sob o artigo 10.338, da freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, com a área de 20.310m2,
descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 2615/19941020, freguesia de Pousos, que impeçam o acesso
e livre utilização dos espaços exteriores envolventes daquele complexo pelo Requerente Município de Leiria e pelo público em
geral.
b) Se determina dever a Requerida permitir o acesso e utilização pelo Requerente e pelo público em geral do Complexo
Municipal de Ténis Dr. Rui Garcia da Fonseca, e do prédio referido na alínea anterior, abstendo-se de qualquer comportamento
que obste ou comprometa a utilização dos mesmos nas condições atualmente existentes, ou que ponha em causa essas
condições.
A Sentença já transitou em julgado.
Apresentámos Custas de parte pelo que se aguardo o respetivo pagamento.

64) PROCESSO: Ação Administrativa comum n.º 1271/17.9BELRA a correr termos a 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria.
PARTES: Autor- Adail Gonçalves da Silva
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €
PEDIDO: que a presente ação seja julgada procedente por provada e, em consequência, serem declarados nulos ou anulados os
actos impugnados.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 27/10/2017, aguardando-se assim os ulteriores trâmites
processuais.
65) PROCESSO: Ação Administrativa Especial n.º 108/18.6BELRA a correr termos n 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- Suma- Serviço Urbanos e Meio Ambiente, S.A.
Réu: Município de Leiria

Contra-interessados: Pragosa Ambiente, S.A.; Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.; FCC Environment Portugal, S.A.;
Luságua- Serviços Ambientais, S.A.; Valoriza Serviços Medioambientales, S.A.; Hidurbe- Gestão de Resíduos, S.A. e EcoambienteConsultores de Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, S.A.
VALOR DA AÇÃO: Indeterminável
PEDIDO: Deve a decisão de adjudicação à proposta do Agrupamento Hidurbe/Valoriza/Luságua ser anulada, e em consequência
deve a adjudicação do presente procedimento recair sobre a proposta da Autora por ser a de mais baixo preço, ao abrigo do
critério de adjudicação previsto no n.º 1 do artigo 27º do Programa de Concurso.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença favorável pelo TAF de LEIRIA. Que julgou a ação totalmente improcedente e,
em consequência, absolveu os demandados de todos os pedidos formulados, com custas pela Autora.
A SUMA –SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A. interpôs recurso da Sentença proferida pelo TAF de Leiria, ao qual já
apresentámos as respetivas contra-alegações, aguardando-se assim prolação de Acórdão pelo TCA Sul.

66) PROCESSO: Impugnação n.º 1513/17.0BELRA a correr termos na 2ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Leiria
PARTES: Impugnante- Petróleos de Portugal, Petrogal, S.A.
Impugnada: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 1.968,15 €
PEDIDO: se seja julgada procedente a impugnação, requerendo-se que, em consequência e em face das normas legais citadas, a
anulação dos atos de indeferimento ora impugnados e, por essa via, também as liquidações que lhes deram causa, por vício de
forma ou por vício de violação de lei, ou ainda por vício de lei constitucional.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Aguarda prolação de Sentença pelo TAF de Leiria.

67) PROCESSO: Ação Administrativa Especial n.º 168/18.0BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- Município de Leiria
Réu: Moniz & Ribeiro, Ldª
VALOR DA AÇÃO: 520.642,00 €
PEDIDO: que seja julgada procedente a ação intentada pela Ré contra o Autor, e que correu os seus termos no Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria, na 1ª U.O., sob o n.º 1475/13.3BELRA, e, consequentemente, tendo sido o Autor condenado no
âmbito desta ação a pagar à Ré uma indemnização pelo incumprimento do supra referido Protocolo, deve a presente ação ser
julgada procedente, por provada, e, consequentemente:
a)

declarar-se o incumprimento pela Ré Moniz & Ribeiro Lda. do Protocolo melhor identificado em 8.º e 9.º do presente
articulado, por culpa da Ré, e, consequentemente, ser proferida sentença que produza os efeitos da declaração negocial
em falta da Ré MONIZ & RIBEIRO, LDA., com sede na Rua das Portelinhas, nº 5, Loureira, Santa Catarina da Serra, 2495-

132 Santa Catarina da Serra – Leiria, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Leiria sob o número único
de matrícula e pessoa coletiva 503 475 327, e, consequentemente, se declare transmitido ao Autor, para o seu domínio
privado, e como contrapartida pela quantia em que este foi condenado a pagar à Ré no âmbito do supra referido n.º
1475/13.3BELRA, o seguinte prédio, com todas as construções e equipamentos nele implantados: prédio urbano
composto por parcela de terreno para construção, sito em Quinta de São Romão, São Romão, inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo 10.338, da freguesia da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria,
com uma área de 20.310 m2, a confrontar do Norte com António José Ribeiro Pinto Pascoal, de Nascente com
serventia, do Sul com Joaquim de Sousa Salada e de Poente com rio, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de
Leiria sob o nº 2615/19941020, freguesia de Pousos e concelho de Leiria, com o valor patrimonial atual de €913.960,00;
ou, quando assim se não entender,
b) seja proferida sentença que produza os efeitos da declaração negocial da Ré MONIZ & RIBEIRO, LDA., com sede na Rua
das Portelinhas, nº 5, Loureira, Santa Catarina da Serra, 2495-132 Santa Catarina da Serra – Leiria, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Leiria sob o número único de matrícula e pessoa coletiva 503 475 327, e,
consequentemente, se declare transmitido ao Autor, para o seu domínio privado, e como contrapartida pela quantia
em que este foi condenado a pagar à Ré no âmbito do supra referido n.º 1475/13.3BELRA, o seguinte prédio, com todas
as construções e equipamentos nele implantados: prédio urbano composto por parcela de terreno para construção, sito
em Quinta de São Romão, São Romão, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10.338, da freguesia da União das
Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, com uma área de 20.310 m2, a confrontar do Norte
com António José Ribeiro Pinto Pascoal, de Nascente com serventia, do Sul com Joaquim de Sousa Salada e de Poente
com rio, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o nº 2615/19941020, freguesia de Pousos e
concelho de Leiria, com o valor patrimonial atual de €913.960,00;
e, ainda,
A)

declarar que a transmissão ao Autor do prédio supra identificado, seja no caso da aliena A) ou B), é feita livre

de quaisquer ónus ou encargos, condenando-se a Ré reconhecer que essa transmissão é feita nestes termos;
B)

condenar a Ré a reconhecer ao Autor a faculdade de expurgar quaisquer hipotecas legais ou voluntárias

constituídas sobre o prédio referido em A) e B), nomeadamente, a hipoteca voluntária a favor de Leonardo António
Lisboa Moniz e Letícia Lisboa Moniz, para garantir um empréstimo no montante de €1.150.000,00, conforme melhor

resulta da inscrição AP. 2660 de 2014/10/03 16:13:08 UTC, registada no prédio descrito sob o n.º 2615, freguesia de
Pousos, concelho de Leiria, da 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria, e, consequentemente, condenar o Réu a
pagar ao Autor as quantias que este tiver que despender, sejam de que natureza forem, para expurgação daquelas
hipotecas, a liquidar em execução de sentença, quantias essas acrescidas de juros, à taxa legal, desde a data da sua
realização até efetivo e integral pagamento;
C)

condenar a Ré a pagar ao Autor, a título de indemnização, as quantias que este tiver que despender para

desonerar o prédio identificado em A) e B), a liquidação em execução de sentença, nomeadamente para pagamento e
cancelamento das penhoras referidas em b), c) e d) do artigo 35.º do presente articulado, bem como para pagamento e
cancelamento de quaisquer outros ónus ou encargos que onerem ou venham a onerar o referido prédio, quantias essas
acrescidas de juros, à taxa legal, desde a data da sua realização até efetivo e integral pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Foi apresentada Contestação/Reconvenção pela Moniz & Ribeiro, Ldª, a qual apresentámos a
respetiva Tréplica, aguardando-se os ulteriores trâmites processuais.
68) PROCESSO: Ação Administrativa Especial n.º 148/18.5BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autora- Gabriela Gaspar Domingues
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 1.245,80 €
PEDIDO: que a ação seja julgada procedente por provada e em consequência, deve o Réu ser condenada a pagar à Autora a
quantia de 1.745,80 € a título de indemnização.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos contestação em 08/03/2018, aguardando-se assim ulteriores trâmites
processuais.

69) PROCESSO: Processo Cautelar n.º 247/18.3BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- Gonçalo António Monteiro da Silva Viana
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 30.001,00 €
PEDIDO: que seja decretado a suspensão de eficácia do despacho da Vereadora das Operações Urbanísticas, Planeamento e
Ordenamento do Território do Município de Leiria datado de 15 de Dezembro de 2017.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença que julgou a Providência Cautelar totalmente improcedente, por não
provada, recusando p decretamento da providência da suspensão da eficácia do ato administrativo de embargo e absolvendo o

Município do pedido. O Autor intentou Recurso para o Tribunal Central Administrativo Sul, do qual já foi proferido Acórdão que
negou provimento ao Recurso interposto pelo Autor, confirmando assim a sentença proferida pelo TAF de Leiria.
Apresentámos requerimento de custas de parte, pelo que aguarda o pagamento das custas devidas pelo Autor.
70) PROCESSO: Processo de Contencioso pré-contratual n.º 300/18.3BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- LADO RENOVADO- Construções, Ldª
Réu: Município de Leiria
Contra-Interessado: Lena Engenharia e Construções, S.A.
VALOR DA AÇÃO: 1.345.184,16 €
PEDIDO: que a ação seja julgada como procedente, por provada e, em consequência anular-se do ato ora impugnado, com as
devidas consequências legais, nomeadamente, a manutenção do referido procedimento concursal e adjudicação da proposta
feita pela A. no âmbito do mesmo. Requer ainda que a Ré seja condenada, a final, em custas legais e de parte.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença judicial quanto à impugnação do ato de adjudicação, que julgou a ação
totalmente improcedente e, em consequência, absolveu o Município de Leiria e contrainteressada Lena Engenharia e
Construções, S.A.
Apresentámos requerimento de custas de parte no valor de 561,00 €, que após serem pagas ao Município de Leiria, iremos
encerrar o dossiê.
71) PROCESSO: Processo Administrativa n.º 319/18.4BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autora- Melanie Domingues Silva Carreira
Réu: Município de Leiria e Fidelidade- Companhia de Seguros, S.A.
VALOR DA AÇÃO: 6.980,00€
PEDIDO: que ação ser considerada procedente, por provada e por via dela serem as Reús consideradas como responsáveis pelo
pagamento à Autora dos danos/prejuízos sofridos pela Autora em consequência do sinistro, nomeadamente a quantia de
5.980,00 € titulo de indemnização por danos patrimoniais- 5680,00 € de perda total do veiculo e 300,00 € dos óculos danificados
em consequência do acidente- bem como a quantia de 1.000,00 € a titulo de danos morais, tudo no total de 6.980,00 €, valor ao
qual deverão acrescer os juros legais que, à taxa legal se vencerem desde a citação dos Réus até efetivo e integral pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 07/05/2018, aguardando-se os ulteriores trâmites processuais.
72) PROCESSO: Processo Administrativa n.º 341/18.0BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autora- Eva Margarida Marques dos Santos
Réu: Município de Leiria e Fidelidade- Companhia de Seguros, S.A.
VALOR DA AÇÃO: 4.561,64€

PEDIDO: que ação ser considerada procedente, por provada e por via dela serem as Reús consideradas como responsáveis pelo
pagamento à Autora dos danos/prejuízos sofridos pela Autora em consequência do sinistro, nomeadamente a quantia de
1.561,64 € titulo de indemnização por danos patrimoniais, bem como a quantia de 3.000,00 € a título de danos morais, tudo no
total de 4561,64 €, valor ao qual deverão acrescer os juros legais que, à taxa legal se vencerem desde a citação dos Réus até
efetivo e integral pagamento.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferido Despacho Saneador, aguarda marcação de audiência de julgamento.
73) PROCESSO: Processo Administrativa n.º 400/18.0BELRA BELRA a correr termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- Gonçalo António Monteiro da Silva Viana
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 24.000,00 €
PEDIDO: que a ação seja julgada como procedente, anulando-se, em consequência, o despacho da Vereadora das Operações
Urbanísticas, Planeamento e Ordenamento do Território da CM de Leiria, datado de 15 de Dezembro de 2017, mediante a qual
foi ordenada a “suspensão imediata, no todo, dos trabalhos de execução da obra” de “alteração e ampliação de uma moradia(…)
no prédio sito em Rua D. Bárbara Vaz Preto, Quinta do Cabeço, Leiria, União de Freguesias de Leiria, Pousos e Cortes.”.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Proferida Sentença que julgou extinta a instância por impossibilidade superveniente da lide (por
falta de objeto).
A Sentença já transitou em julgado. Ambas as partes apresentaram custas de parte, pelo que não haverá lugar ao pagamento
entre as partes. Aguardamos apenas a notificação com a elaboração da conta final pela secretaria judicial, após a qual,
encerraremos o dossiê.
74) PROCESSO: Ação Administrativa de Execução de pretensão conexa com atos administrativos n.º 1298/13.0BELRA-A-A, que
corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local (STAL)
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €
PEDIDO: que seja julgado procedente o presente requerimento executivo e, em consequência, especificados os atos e operação
que consiste a integral execução do douto Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul em 19 de Janeiro de 2017,
fixando-se prazo para esse efeito e estipulando-se uma sanção pecuniária compulsória para o caso de novo incumprimento por
parte da Entidade Executada, o Município de Leiria.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 11/06/2018, aguarda ulteriores trâmites processuais.
75) PROCESSO: Ação Administrativa n.º 1119/18.7BELRA, que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- Ageas Portugal- Companhia de Seguros, S.A.
Réu: Município de Leiria; Fidelidade- Companhia de Seguros, S.A. e Águas de Centro Litoral, S.A.

VALOR DA AÇÃO: 4.125,00 €
PEDIDO: que seja julgada procedente a presente ação, por provada e, em consequência, condene as Rés ao pagamento solidário
do valor de 4.125,00, acrescidos de juros de mora, vencidos e vincendos até efetivo pagamento, custas judiciais e respetivas
custas de parte.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 29/10/2018, aguarda ulteriores trâmites processuais.

76) PROCESSO: Ação Administrativa n.º 566/14.8BELRA, que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autora- Maria Rosa Henriques Marques.
Réu: Município de Leiria e outros;
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €
PEDIDO: A Autora peticiona que o Tribunal:
A) Declare a inexistência jurídica da Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral,
B) Declare inválido o ato administrativo impugnado,
e na sendo do que diz ser melhor especificado, pede [ao Tribunal]
para declarar juridicamente inexistente ou nulo ou, a não ser assim entendido, anular o ato administrativo da autoria da
Senhora Presidente da Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral, anunciado e contido no ofício nº 74, assinado em
27/02/2009 pela Senhora Presidente do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral, notificado em
2/03/2009 (documento n.º 24);
C) Condenar todas as Entidades Demandadas a absterem-se de praticar quaisquer atos administrativos ou outros, e
ainda, de operações materiais que contendam com o exercício efetivo de funções por banda da A. no GAT de Leiria, o que
tudo inclui a abstenção do indeferimento de Recurso Hierárquico através do qual impugnará as decisões que lhe
foram anunciadas pelo Despacho nº 11465/2009, assinado em 30/04/2009, pelo Senhor Secretário do Estado do
Desenvolvimento Regional,
E condenar
todas as Entidades Demandadas à prática todos os atos administrativos ou outros, e, ainda, operações materiais que
garantam o exercício efetivo de funções por banda da A. no GAT de Leiria, com a necessária segurança jurídica,
D) Condenar todos os Réus a pagar à A., sem prejuízo do que vier a apurar em liquidação de sentença, as quantias de:
- € 5.000,00 por danos morais, reportados a 01/09/2008, atualizados de acordo com a taxa de inflação do INE,
acrescidos de juros à taxa legal, vencidos e vincendos, desde a citação até efetivo e integral pagamento,
- € 4.999,89 por danos patrimoniais, a 01/09/2008, atualizados de acordo com a taxa de inflação do INE, acrescidos de
juros à taxa legal, vencidos e vincendos, desde a citação até efetivo e integral pagamento, correspondentes a parte da
indemnização por danos que se continuem a verificar por inércia dos Demandados em relação aos procedimentos
concursais em que a A. é opositora.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Após requerimento apresentado pela Autora Maria Rosa Henriques Marques, desistindo do
pedido, fomos notificados de Sentença que declara a instância extinta, absolvendo os Réus do pedido, com custas pela Autora.
Após trânsito em julgado da decisão, requereremos custas de parte devidas pela Ré.

77) PROCESSO: Ação Administrativa n.º 686/18.0BELRA, que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor- António Guerra Pereira.
Réu: Município de Leiria e outros;
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €
PEDIDO: O Autora peticiona que o Tribunal:

A) Declare nulo ou anulado o ato da entidade demandada que negou ao A. o direito ao acréscimo remuneratório pelo
trabalho suplementar prestado nos dias identificados no art.5º da sua P.I.;
B) Condene a entidade demandada a reconhecer que nos dias identificados no art. 5º da P.I. o A. prestou trabalho
suplementar em dia de descanso semanal obrigatório;
C) Condene a entidade demandada a processar e a pagar ao A. o acréscimo remuneratório devido pelo trabalho
suplementar prestado nos dias identificados no art. 5º da P.I..
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 25/01/2019, aguarda ulteriores trâmites processuais.
78) PROCESSO: Ação Administrativa n.º 296/19.4BELRA, que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor-Vítor Albino dos Santos Amado.
Réu: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 609,95 €
PEDIDO: O Autor peticiona que o Réu seja condenado a:
1) Pagar ao Autor os danos provocados no veículo JJ na quantia de 409,95 €;
2) Pagar ao Autor os danos da privação de uso do JJ, na quantia de 200,00 €;
3) Pagar ao Autor os juros vincendos sobre a quantia indemnizatória total de 609,95 €, à taxa de 4% ao ano, a contar da
citação da Ré até integral pagamento;
4) Pagar, ainda, as custas.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 08/04/2019, aguarda ulteriores trâmites processuais.
79) PROCESSO: Ação Administrativa n.º 355/19.3BESNT, que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra
PARTES: Autor-Valorminho- Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. e outros
Réu: ERDSAR- Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos.
Contra-interessado:Município de Leiria e outros
VALOR DA AÇÃO: 30.000,01 €
PEDIDO: Os Autores peticionam que
a)

seja declaradas nulas ou, pelo menos anuladas as Decisões da ERSAR sobre os proveitos permitidos e tarifas reguladas
para o período regulatório 2012/2021, tudo conforme argumentos acima melhor expendidos.

b) A condenação da Entidade Demandada a indemnizar os danos, a liquidar em execução de sentença, correspondentes às
despesas que as Autoras venham a ter de suportar com recurso à via jurisdicional para defesa doas seus direitos.
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Junta procuração noa autos, de forma a acompanhar a tramitação processual.
80) PROCESSO: Proc. Cautelar n.º 505/19.0BELRA, que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Leiria
PARTES: Autor-Maria da Glória de Jesus Cunha
Réu: Câmara Municipal de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 1.160,10 €
PEDIDO: A Autora peticionam que

a)

A suspensão do Despacho de decisão de declaração de prescrição a favor do município e de declaração da caducidade
da concessão da sepultura perpétua n.º 675P do Cemitério Municipal de Leiria, da Excelentíssima Senhora Vereadora da
Câmara Municipal de Leiria, de 1/06/2012, no uso de competências delegadas, e do despacho para reclamar dos restos
mortais que se encontram aí sepultados, bem como dos demais atos que a precederem e dos os atos posteriores.

b) ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Contestação em 20/05/2019, aguarda ulteriores trâmites processuais.
81) PROCESSO: Ação Administrativa n.º 559/19.0BELRA, que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Leiria
PARTES: Autor-Maria da Glória de Jesus Cunha
Réu: Câmara Municipal de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 24.000,00 €
PEDIDO: A Autora peticionam que
a)

Que seja declarado inválidos (anulados, declarados nulos ou ineficazes9 o Despacho de decisão de declaração de
prescrião a favor do município e de declaração da caducidade da concessão da sepultura perpétua n.º 675P, 66P E 369P
do Cemitério Municipal de Leiria, de 1/6/2012, no uso de competências delegadas, o despacho para reclamar dos restos
mortais que se encontram aí sepultados, bem como dos demais atos que os precederem e todos os atos posteriores;

b) Condenação da Ré a pagar à Autora a quantia de 21.000,00 € a título de danos não patrimoniais emergentes de
responsabilidade extracontrual por fatos ilícitos;
c)

Condenação a Ré a pagar à Autora o montante correspondente ao valor venal das sepulturas a liquidar em execução de
sentença.

d) Condenação a pagar juros desde a citação até integral pagamento, em custas e demais encargos com os autos.
e)

ESTADO ATUAL do PROCESSO: Terminada a fase dos articulados, aguarda-se ulteriores trâmites processuais.

82) Providência Cautelar n.º 839/19.0BELRA, que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria
PARTES: Autores: Susana Maria Carreira Lopes Monteiro, Fernando João de Oliveira Ferreira, Isaura da Conceição Jorge, Jorge
Manuel Pedrosa Domingues, Bruno Ricardo Clemente de Sousa e José Gabriel Monteiro Gregório
Réus: Câmara Municipal de Leiria e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro
Contra-Interessados: Lusicresce- Produção Avícola, Ldª, Meigal- Construção e Administração de Propriedades, S.A., Ministério do
Ambiente e da Transição Energética, Agência Portuguesa do Ambiente.
VALOR DA AÇÃO: 30.001,00 €
PEDIDO: Os Autores peticionam que
a)

Que seja decretada a suspensão de eficácia da deliberação camarária (Despacho da Vereadora do Pelouro das
Operações Urbanísticas, Rita Coutinho, de 26/10/2018, no processo ONERED n.º 1130/17), que aprovou o Projeto de
Arquitetura e autorizou a tramitação e o pedido de licenciamento da exploração avícola apresentado na Câmara
Municipal de Leiria, e demais entidades competentes EIA- Estudo de Impacte Ambiental, exigível, por Lei, face aos

magnos interesses das populações potencialmente afetadas e os valore comunitários ambientais e da qualidade de vida
que urge preservar;
b) Que seja decretada a suspensão da eficácia da deliberação da Câmara Municipal de Leiria, tomada na sessão de 19 de
fevereiro de 2019, em que foi deferido o pedido da Proprietária do prédio em crise, para realizar a movimentação de
terras e a suspensão imediata da gigantesca movimentação de terras que está a ser feita no local e área de intervenção
da entidade Promotora da exploração avícola, in casu, que está a esventrar e alterar profundamente a zona e a sua
envolvente, evitando com urgência a inevitável descaracterização da paisagem natural, nomeadamente a vegetação
autóctone e não autóctone, prejudicando sensivelmente a flora e a fauna ali existente, e fundamentalmente das linhas
de água que, desde antanho, ali nascem e se espraiam de forma natural pelas colinas, encostas e desníveis que a
natureza ali construiu e edificou;
c)

Que seja decretada a suspensão da deliberação da Presidência e estrutura competente da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento da Região Centro, face ao Pedido de Licenciamento apresentado pela Requerente da instalação da
mencionada exploração avícola, de considerar desnecessário e dispensável a apresentação por aquela de um EIAEstudo de Impacto Ambiental;

d) ESTADO ATUAL do PROCESSO: Apresentámos Oposição em 01/08/2019, aguardando-se assim uteriores trâmites
porcessuais.
83) Ac. Administrativa.º 782/19.6BELRA, que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria
PARTES: Autora: Ideal Mercantil, Ldª e Álvaro Gameiro Manuel
Rés: Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: --PEDIDO:
a)

que se seja considerada a pretensão da Autora não se encontrar satisfeita porquanto não foi emitida certidão de todos
os elementos requeridos referentes ao processo de licenciamento de obras de ampliação e de construção que correm
termos com o n.º 534/17 junto do Município requerido, devendo, em consequência, ser este notificado para emitir
certidão dos elementos em falta pi para se pronunciar quanto ao exposto;

b) caso assim não se entenda, o que se pondera sem conceder, considerando-se que a pretensão da Requerente foi
integralmente cumprida pelo Requerido, deve ser declarada a extinção da presente instância por inutilidade
superveniente da lide, nos termos do disposto no artigo 277º, alínea e) do CPC e nessa sequência;
c)

Ser determinado que as custas são exclusiva responsabilidade do Réu, sendo responsável pelo acionamento judicial por
só ter praticado o ato de pendência da ação, nos termos do disposto no artigo 536º, n.º 3 in fine e n.º 4 do CPC,
aplicável ex vi do artigo 1º do CPTA.

ESTADO ATUAL do PROCESSO: Decorre prazo para apresentação de contestação.

84) Providência Cautelar n.º 82418/19.6T8BELRA, que corre termos na 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Leiria
PARTES: Autora: Elsa Maria de Oliveira Rodrigues
Rés: Construções Vieira Mendes, Ldª e Município de Leiria
VALOR DA AÇÃO: 1.980,57 €
PEDIDO: que a ação seja julgada como procedente, por provada e, em consequência serem as rés condenadas solidariamente a
pagar à autora, a título de reparação de danos patrimoniais e não patrimoniais que sofreu em consequência do acidente que
sofreu, a quantia de 1980,57 €, com juros à taxa legal, sendo os relativos aos danos patrimoniais a contar desde a data da citação
e danos não patrimoniais da data da sentença
ESTADO ATUAL do PROCESSO: Decorre prazo para apresentação de contestação.

Pombal, 24 de setembro de 2019

Mário Diogo

