
1692 (1)

CMLeiria/Ata n.º 19, de 2013.09.03

Im DA 15 09_A0

Ata n.º 19/2013

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, no Edifício sede do Município de

Leiria, sito no Largo da República desta cidade, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria,

tendo estado presentes o Senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Miguel de Castro e os Senhores

Vereadores Maria de Lurdes Botelho Machado, Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Lino Dias

Pereira, Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira, Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos,

António Carlos Batista Martinho Gomes, José Manuel Seabra Benzinho da Silva, Carlos Manuel Frazão

Vitorino, Gastão Manuel de Oliveira Neves e Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães.

A reunião foi secretariada e a ata redigida por Marisa Santos, Assistente técnica.

Abertura oficial da reunião

Às catorze horas e trinta e quatro minutos o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu início
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do Evangelismo).....................................................................................................................................129
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Período de antes da ordem do dia

Intervenção do munícipe Senhor Joaquim da Silva

O Senhor Joaquim da Silva comentou que 2004 foi celebrado um contrato de promessa de

compra e venda, na Quinta de Santo António, junto ao Cemitério de Leiria e nessa sequência uns meses

mais tarde a Câmara Municipal de Leiria veio solicitar a expropriação no ato do projeto da Casa

Mortuária e nessa altura foi transmitido que havia verbas do programa POLIS disponíveis.

Houve colaboração com a Câmara Municipal e nesse âmbito foi elaborado um protocolo, no

qual havia compromissos e responsabilidades para as duas partes. Nessa altura, o plano de pormenor

Leiria Norte estaria em fase final de elaboração, e nessa base nós comprometemo nos a oferecer o

projeto de arquitetura e o município elaborou um conjunto de regras para a elaboração do loteamento.

O protocolo foi assinado só que entretanto o protocolo extraviou, ficou sem possibilidade de

execução porque o plano de pormenor Leiria Norte não ficou concluído. O protocolo previa já na altura

que a Câmara Municipal não se responsabilizava pelos custos do projeto.

Passado quase 10 anos enviámos uma carta à Câmara Municipal a pedir o reembolso pelos

custos do projeto. Recebemos uma carta do município a dizer que a Câmara Municipal não tinha

evidências em que tivesse de cumprir o protocolo e afirmava que se alguém cumpriu foram os

proprietários dos terrenos e que quem incumpriu fomos nós, como era evidente não concordamos com

esta resposta, no dia 11 de junho enviámos nova carta para o Município e até à data não recebemos

qualquer resposta.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu que foi pedido o reembolso das

despesas efetuadas, no âmbito de um protocolo elaborado, tendo como base a elaboração de uma

operação de loteamento. Da análise efetuada pelos serviços, não resultava quaisquer evidências de que

se tenha incumprido o protocolo uma vez que não teria havido apresentação de pedido de
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licenciamento, entretanto tomara conhecimento de uma carta que foi já remetida em junho em

resposta à vossa carta, no sentido de revermos a situação.

O Senhor Joaquim da Silva disse que os contactos que teve, foram com a Senhora Vereadora

Neusa Magalhães, que na altura andava em negociação com os terrenos do cemitério de Leiria.

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães replicou que não tinha nada a ver com esta situação,

as conversas que tivera com o Senhor Silva não tinham nada a ver com o cemitério, mas sim com o

centro de saúde. Tinha grande consideração pelo senhor, já tivera oportunidade de falar ao telefone há

pouco tempo.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal disse que ficara com as anotações e iria verificar o

que se passara com este processo.

A Senhora Vereadora Neusa Magalhães referiu que nunca teve este processo no seu gabinete,

apenas teve os lotes do Centro de Saúde e da Junta de Freguesia dos Parceiros, nunca esteve em

negociação no âmbito da Casa Mortuária de Leiria, esta situação nunca passara por ela, o Senhor Silva

contatou me à cerca de um mês para a Nerlei mas ele estava equivocado.

Intervenção do Senhor Vereador Carlos Vitorino

I O Senhor Vereador Carlos Vitorino referiu que no loteamento do Vale do Mocho, junto à Calçada do

Bravo estava um contentor de pneus, há cerca de três anos, a ocupar a via pública, questionou se a

Câmara Municipal podia remover ou limpar aquilo.

A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves explicitou que se tratava de um contentor de grandes

dimensões. Esta situação foi reportada a 23 de agosto de 2013, pela Junta de Freguesia, verificou se

que o contentor não era do Município, tendo sido enviado um ofício à CCDR a solicitar a colaboração na

adoção de medidas adequadas para regularizar e fiscalizar esta situação e ainda reportado à SEPNA da

GNR para avaliarem e atuarem sobre a mesma situação.

II O Senhor Vereador Carlos Vitorino apelou novamente para que fosse feita a intervenção na

passadeira junto ao Orfeão de Leiria, tendo em conta que o ano letivo já começara.

Intervenção do Senhor Vereador Gastão Neves

Em relação ao SUMMER FEST, o Senhor Vereador Gastão Neves referiu que no ano passado se alertou,

pese embora considere importante as iniciativas que pudessem levar pessoas à Praia do Pedrógão, para

o ruído durante os três dias, isto era permitir uma atividade que não podia coabitar com as pessoas que

lá viviam.

Mais referiu que decorreu um ano para que se pudesse realizar um SUMMER FEST com alguma

dignidade, não dignificando nem o Município nem a Freguesia de Coimbrão, nem tão pouco a Praia do

Pedrógão.
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Por outro lado, houve um elevado investimento nas ilhas ecológicas, no entanto a marginal

não era o sítio mais apropriado para colocaram uma série de contentores verticais, sendo est um local

com um elevado número de vereantes.

A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves respondeu que se houve um acréscimo desses

contentores, foi para servir à necessidades do Summer Fest e a colocação foi da responsabilidade da

empresa SUMA. Em relação ao evento Summer Fest não se pode agradar a todos.

Intervenção do Senhor Vereador José Benzinho

O Senhor Vereador José Benzinho mencionou que tinha enviado um requerimento no dia 6 de agosto,

e até ao momento ainda não obtivera resposta, e gostaria de saber quando teria essa resposta, ao que

o Senhor Diretor Municipal de Administração, Gilberto Lopes, respondeu que já enviara a resposta

para dois endereços de mail do Senhor Vereador, nomeadamente o e mail da Câmara Municipal. No

entanto, declarou que iria reencaminhar o "e mail", rapidamente,para o e mail pessoal do Senhor

Vereador.

Intervenção da Senhora Vereadora Blandina Oliveira

I A Senhora Vereadora Blandina Oliveira questionou se relativamente à transferência do empréstimo

da Leirisport para a Câmara Muncipal já existia alguma resposta do Ministério das Finanças e do

Tribunal de Contas.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu que ainda não havia resposta. Mas

mencionou que o Tribunal de Contas foi informado, que se seguiu a sugestão de excecionar aquele

empréstimo, estando a aguardar se a resposta. Demonstrou se ao Tribunal de Contas que o Município

tinha capacidade para aquele endividamento. No entanto, aquela entidade continuava a manter a

“tecla” que devia ser feito o pedido de exceção.

II – A Senhora Vereadora Blandina Oliveira perguntou o ponto da situação relativo à dívida patrimonial

da SIMLIS, que foi presente na última reunião de Câmara Municipal, ponto 1.3.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu que os advogados tinham de submeter

ao tribunal o acordo de transacção. Enquanto não houvesse sentença do juiz ter se ia de aguardar, pois

só quando houver decisão é que estamos em condições de assumir a despesa, pois foi a solução que

que ficara decidida.

III A Senhora Vereadora Blandina Oliveiravoltou a questionar quantos colaboradores ainda estavam a

trabalhar na Leirisport, quem eram e quais as tarefas que desempenham, ao que o Senhor Presidente

da Câmara Municipal respondeu que neste momento eram vinte e dois colaboradores. No entanto,

iriam enviar lhe uma listagem.

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira questionou dos vinte e dois colaboradores que

estavam na Leirisport quantos iriam ficar, ao que o Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu
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que se estava a acertar a saída de cinco colaboradores, pois havia uma alínea na Lei n.º 50/2012, que

permitia abrir procedimentos concursais, para estes funcionários poderem ingressar no mapa de

pessoal da Câmara Municipal, mas com o atual Orçamento de Estado essa alínea deixou de poder ser

aplicada, uma vez que a Lei do Orçamento do Estado par o ano de 2013 dipõe ao contrário e prevalece

sobre a Lei n.º 50/2012.

Portanto, ter se ia de analisar quem seria o pessoal para trabalhar no estádio municipal, tendo

em conta que era a única estrutura que vinha para o Município.

IV A Senhora Vereadora Blandina Oliveira referiu que na reunião passada foram aprovados postos de

cobrança nas piscinas, perguntou quem iria ficar com essa receita se o Município ou o Bairro dos Anjos.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu que a Associação Bairro dos Anjos

começava a gerir as piscinas, a partir do dia 1 de setembro, durante o mês de agosto, estas estiveram

encerradas para limpezas, logo antes do mês de agosto a receita foi para o Município.

V A Senhora Vereadora Blandina Oliveira relembrando o disposto no Código do Procedimento

Administrativo, questionou a razão pela qual a ata n.º 18 não foi enviada para correções e não estava

agendada para aprovação, ao que o Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu que será

enviada até ao final do dia de hoje, este atraso foi devido a férias de uma funcionária do respetivo

serviço de atas.

O Senhor Diretor Municipal de Administração, Gilberto Lopes, clarificou que apesar dos

esforços para enviar a ata da reunião do dia 13 de agosto para correções, isso não foi possível devido ao

facto de no serviços de atas ter estado uma pessoa a realizar todas as tarefas inerentes àquele serviço,

nomeadamente, a elaboração e envio das deliberações da reunião de Câmara Municipal do dia 13 de

agosto, registo das atas aprovadas e colocação das mesmas na internet, efetuar a audição da gravação

e transcrição das intervenções da reunião, preparação da agenda e elaboração da minuta para esta

reunião ordinária da Câmara Municipal de 3 de setembro de 2013. No entanto, declarou, que estavam a

ser envidados todos os esforços no sentido dessa ata ser enviada, ainda hoje, a todos os eleitos.

Ordem do dia

PONTO UM

GABINETE DEAPOIO À PRESIDÊNCIA

1.1. Proposta de reconhecimento de interesse municipal de imóvel para efeitos de isenção do

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)

O Senhor Presidente da Câmara Municipal mencionou que estava em causa uma norma que

se aplicava às operações de bens imóveis em regime de locação financeira que fossem integradas num

projeto de investimento e o Código Fiscal do Investimento (CFI).

O Senhor Vereador Gastão Neves referiu que no artigo 27.º do Código Fiscal do Investimento

(CFI) determina que o RFAI seja aplicável aos sujeitos passivos de IRC que exerçam, a título principal,

uma atividade nos setores agrícola, florestal, agroindustrial e turístico e ainda da indústria extrativa ou

transformadora.
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal sugeriu que o Senhor Vereador Gastão Neves lesse

o artigo 28.º do Código Fiscal do Investimento (CFI).

O Senhor Vereador Gastão Neves mencionou que este estipulava que aos sujeitos passivos de

IRC residentes em território português ou que aí possuam estabelecimento estável, que exerçam a

título principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola abrangida pelo n.º 1 do

artigo anterior que efetuem, devendo a proposta a ser deliberada estar de acordo com estas situações.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal afirmou que os serviços entendiam assim, no

entanto solicitou aos mesmos para reverem a situação, acolhendo as sugestões propostas.

***

DLB N.º 1001/13 | O Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI), atualmente constante do Código

Fiscal do Investimento (CFI), aprovado pelo DL n.º 249/2009, de 23 de setembro e republicado pelo DL

n.º 82/2013, de 17 de junho, contempla, para sujeitos passivos de IRC que exerçam, a título principal,

uma atividade nos setores agrícola, florestal, agroindustrial e turístico e ainda da indústria extrativa e

transformadora, no conjunto de benefícios fiscais, a isenção do pagamento do IMI num período até 5

anos, relativamente aos prédios, propriedade do beneficiário, que constituam investimento relevante

[n.º 1 do artigo 27.º e alínea b) do n.º 1 do artigo 28.º].

Por sua vez, o Regulamento (CE) n.º 800/2008, de 6 de agosto, que declara certas categorias

de auxílios compatíveis com o mercado comum, reconhece, no n.º 7 do artigo 13.º, como passível de

beneficiar destes auxílios, a aquisição de bens imóveis em regime de locação financeira, contrato que

deve ter uma duração superior a três anos no caso das PME, norma para onde remete o n.º 2 do artigo

18.º do CFI, e de acordo com o qual, a opção de compra prevista no contrato deve ser exercida no

período de vigência do contrato de concessão dos benefícios fiscais.

De acordo com o artigo 7.º do mesmo diploma legal, a obtenção do benefício de isenção de

IMI está condicionada à aceitação pelo órgão municipal competente, nos termos do DL n.º 169/99, de

18 de setembro, e demais legislação aplicável.

A Lei das Finanças Locais (LFL), aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, prevê, nos n.ºs 2

e 3 do artigo 12.º, a possibilidade de a Assembleia Municipal (AM), sob proposta fundamentada da

Câmara Municipal (CM), conceder isenções totais ou parciais relativamente a impostos próprios. O

número 4 daquela norma faz depender da audição do Município o reconhecimento de benefícios fiscais

no âmbito de contrapartidas contratuais da fixação de grandes projetos de investimento para a

economia nacional, nos termos do artigo 41.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) na redação em

vigor.

Nos termos das alíneas g) e h) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,

com a redação da Lei n.º 5 A/2002, de 11 de janeiro, compete à AM pronunciar se, no prazo legal,

sobre o reconhecimento, pelo Governo, de benefícios fiscais relativamente aos impostos próprios e

deliberar em tudo o que represente o exercício próprios dos poderes tributários conferidos por lei ao

Município.

A sociedade DRT Rapid – Protótipos e Moldes, Lª, titular do NIPC 504805657, com sede em R.

Marinheiros, 146 6, Zona industrial da Cova das Faias, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria,

requereu ao ML o reconhecimento do interesse municipal para a região do investimento realizado na
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aquisição, em regime de locação financeira de um prédio urbano constituído por pavilhão industrial,

sito na Zona Industrial da Cova das Faias, Lote 8, freguesia de Marrazes, descrito na 2ª Conservatória do

Registo Predial de Leiria sob o número 6180 e inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo urbano

9525 daquela freguesia, tendo alegado, para o efeito, o seguinte:

a) Iniciou e concluiu as obras do imóvel em causa, destinado a uma unidade industrial para fabricação

de protótipos e moldes nos termos do Alvará de Utilização nº 458/2012, emitido pela CML em 12 de

outubro de 2012 e que tem por objetivo o aumento, em 50%, da capacidade produtiva;

b) Aumentou, em número de 10, os postos de trabalho da empresa;

c) Investiu aproximadamente € 6.000.000,00 (seis milhões de euros), tendo recorrido ao RFAI.

Ora, face ao exposto, atendendo a que a sociedade DRT Rapid – Protótipos e Moldes, Lª

(constituição publicada no Diário da República em 19/mai./2000), titular do NIPC 504805657 tem como

objeto a fabricação de moldes e prestação de serviços na área da comercialização, importação e

exportação de materiais afins, realizou um investimento relevante com a aquisição, em regime de

locação financeira de um prédio urbano constituído por pavilhão industrial, sito na Zona Industrial da

Cova das Faias, Lote 8, freguesia de Marrazes, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria

sob o número 6180 e inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo urbano 9525 daquela freguesia.

Atendendo a que juntou, para instrução do pedido, os seguintes documentos:

IES (Informação Empresarial Simplificada) dos exercícios de 2011 e 2012, de onde se retira o aumento,

em número de 8, dos postos de trabalho no exercício de 2012 e o acréscimo de investimento em ativos

fixos tangíveis no valor de €2.634.641,44 (dois milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, seiscentos e

quarenta e quatro euros e quarenta e quatro cêntimos);

Contrato de locação financeira imobiliária constituído entre a ora requerente e a Caixa Económica

Montepio Geral relativo ao prédio urbano prédio urbano constituído por pavilhão industrial, sito na

Zona Industrial da Cova das Faias, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o

número 6180 e inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo urbano 9525 da freguesia de Marrazes;

Certificados comprovativos do reconhecimento pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias

Empresas do estatuto PME Líder 2012 e PME Excelência 2012.

Assim, entende se que o pedido efetuado pela sociedade “DRT Rapid – Protótipos e Moldes,

Lª”, ou seja, o reconhecimento do interesse municipal para a região do investimento realizado na

aquisição, em regime de locação financeira de um prédio urbano constituído por pavilhão industrial,

sito na Zona Industrial da Cova das Faias, Lote 8, freguesia de Marrazes, tem enquadramento legal e

que a requerente satisfaz os requisitos legais exigidos.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e, em cumprimento do disposto da alínea a)

do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei n.º 5 A/2002, de 11 de

janeiro, deliberou por unanimidade propor à Assembleia Municipal, o reconhecimento do interesse

municipal do investimento realizado pela sociedade DRT Rapid – Protótipos e Moldes, Lª, titular do

NIPC 504805657, com sede em Rua dos Marinheiros, 146 6, Zona Industrial da Cova das Faias, freguesia

de Marrazes, concelho de Leiria, relativamente à aquisição, em regime de locação financeira, do prédio

urbano constituído por pavilhão industrial, sito na Zona Industrial da Cova das Faias, Lote 8, freguesia

de Marrazes, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número 6180 e inscrito na
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respetiva matriz predial sob o artigo urbano 9525 daquela freguesia e consequente isenção do imposto

municipal de imóveis pelo período de cinco anos, nos termos e para os efeitos do disposto nos n.ºs 2 e

4 do artigo 12.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, do artigo 7.º, do n.º 1 do artigo 27.º e da al. b) do

n.º 1 do artigo 28.º, ambos do CFI.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

1.2. Projeto de dissolução e liquidação da Sociedade “LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de

Leiria, EM”. Prorrogação do prazo de liquidação

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira perguntou qual era o enquadramento legal para esta

prorrogação de seis meses, e referiu que se se tivesse seguido as exigências do tribunal de contas há

mais tempo a Leirisport já poderia estar extinta.

Por outro lado, considera estranho o facto e questionou a razão pela qual na revisão parcial do

contrato, nas assinaturas aparecia a designação de administrador/liquidatário da Leirisport e relembrou

que a figura atual é a de liquidatário.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal explicou que como ainda não se obtivera o Visto do

Tribunal de Contas levava a que fosse feita esta prorrogação do prazo, nos termos da Lei n.º 50/2012, e

era com base nisto que se propunha esta prorrogação para mais seis meses.

Mais explicou que havia a necessidade de rever o contrato programa para permitir a

tansferência de verbas do Municipio para a Leirisport,EM, com vista ao pagamento dos encargos como

empréstimo.

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira questionou se a Lei n.º 50/2012 previa prorrogações,

ao que o Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu afirmativamente, no entanto tinham de

ser submetidas à tutela.

***

DLB N.º 1002/13 | Considerando que:

i. A Câmara Municipal de Leiria, na sua reunião ordinária de 19/02/2013, deliberou por maioria submeter

o projeto de dissolução e liquidação da Sociedade “LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria,

EM”, à Assembleia Municipal de Leiria para aprovação.

ii. A Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária de 28/02/2013, com continuação em 01/03/2013,

aprovou, por maioria, o referido projeto.

iii. A sociedade, reunida em Assembleia Geral no dia 01/03/2013, aprovou, por unanimidade, o projeto de

dissolução e liquidação, cujos efeitos se produziriam em 01/03/2013.

iv. No ponto 5 do Projeto, sob a epígrafe “Prazo da liquidação” se estipula o seguinte: “O prazo de

liquidação será de 6 (seis) meses, a contar da data que a sociedade se considere dissolvida, sem prejuízo

do disposto no n.º 2 do artigo 150.º do CSC.”

v. Nos termos do ponto 9.2 do referido projeto, “Será transmitido ao acionista único o empréstimo a

médio/longo prazo (BPI/CGD), contraído por contrato de financiamento celebrado em 15/05/2008, (…).

Esta transmissão já foi objeto de prévia deliberação favorável por parte da Câmara Municipal de Leiria,

em reunião ordinária realizada em 4 de dezembro de 2012, e da Assembleia Municipal de Leiria, em

sessão ordinária realizada em 15 de dezembro de 2012 (…). Para finalização deste processo de

transmissão do empréstimo restará, apenas, obter o visto prévio do Tribunal de Contas.”
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vi. O visto prévio do Tribunal de Contas para a transmissão do contrato de financiamento celebrado entre

a Leirisport, EM e os Bancos BPI/CGD para o Município, não foi, até à presente data, concedido, pese

embora tenham sido remetidos todos os esclarecimentos solicitados.

vii. O processo de Visto encontra se atualmente suspenso, uma vez que, por sugestão do Tribunal, foi

solicitado ao Senhor Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento o excecionamento do referido

empréstimo.

viii. Não se vislumbra a possibilidade de, até à data prevista de liquidação da Leirisport, EM– 31/08/2013 –

ser obtido o mencionado Visto.

ix. Para cumprimento do disposto no artigo 46.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, e

perante a total impossibilidade de cumprir o estipulado no ponto 9.2 do Projeto, torna se

imprescindível e inadiável a prorrogação do prazo estipulado para a sua liquidação, por mais seis

meses, com efeitos ao dia seguinte ao terminus do prazo inicial.

Assim, em cumprimento do disposto nos artigos 61.º e 62.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de

agosto, e ao abrigo das disposições conjugadas da alínea l) do n.º 2 do artigo 53.º com a alínea a) do n.º

6 do artigo 64.º, ambas da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5 A/2002,

de 11 de janeiro, propõe se a prorrogação do prazo estipulado para a liquidação da “LEIRISPORT –

Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM”, pelo período de 6 (seis) meses, com efeitos ao dia seguinte ao

terminus do prazo inicial.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por maioria, com os votos contra

dos senhores Vereadores José Benzinho, Carlos Vitorino, Gastão Neves, Neusa Magalhães e Blandina

Oliveira, aprovar a proposta de prorrogação do prazo estipulado para a liquidação da “LEIRISPORT –

Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM”, pelo período de 6 (seis) meses, com efeitos ao dia seguinte ao

terminus do prazo inicial, em cumprimento do disposto nos artigos 61.º e 62.º da Lei n.º 50/2012, de 31

de agosto, e ao abrigo das disposições conjugadas da alínea l) do n.º 2 do artigo 53.º com a alínea a) do

n.º 6 do artigo 64.º, ambas da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5

A/2002, de 11 de janeiro.

Mais deliberou remeter a presente deliberação à Assembleia Municipal de Leiria, para

aprovação, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 61.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto,

solicitando a sua aprovação em minuta para que produza efeitos imediatos, em cumprimento do

disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º

5 A/2002, de 11 de janeiro.

Deliberou ainda que, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 61.º da Lei n.º

50/2012, de 31 de agosto, que as deliberações sejam remetidas à Direção Geral das Autarquias Locais e

à Inspeção Geral das Finanças, no prazo de 15 dias.

Mais deliberou ainda que, caso a presente proposta mereça aprovação do órgão deliberativo,

seja devidamente anexada ao projeto de dissolução e liquidação Sociedade “LEIRISPORT – Desporto,

Lazer e Turismo de Leiria, EM”, aprovado pela Assembleia Municipal de Leiria em 28/02/2013, após

proposta da Câmara Municipal de Leiria de 19/02/2013, do qual passará a fazer parte integrante.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

Os Senhores Vereadores Neusa Magalhães, José Benzinho, Carlos Vitorino e Gastão Neves

apresentaram uma justificação de voto, cujo teor se transcreve:
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«Declaração de Voto

(Ponto 1.2. Reunião de Câmara de 3 setembro Projecto de dissolução e liquidação da Sociedade

“LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM”. Prorrogação do prazo de liquidação)

Considerando:

1. Uma política desportiva efectiva é uma das chaves para o desenvolvimento sustentado de qualquer

concelho, em particular quando se está perante um conjunto vasto e diversificado de infra

estruturas desportivas municipais.

2. Por parecer ser também este o entendimento que tinha em 2009, o candidato Raul Castro

apresentou o documento “Cento e vinte medidas para mudar”, contendo pelo menos oito medidas

directamente relacionadas com este desiderato.

3. Cotejando as promessas eleitorais do candidato com a política executada pelo presidente Raul

Castro, fácil é concluir que este mandato tem sido marcado pelo incumprimento e pela adulteração

das medidas, podendo ser avançadas distintas explicações para aquilo que efectivamente foi

executado pela maioria camarária liderada pelo Partido Socialista.

4. Contudo, existe um traço comum que esteve patente ao longo de todo o mandato,

independentemente de quem foi em cada momento o “responsável directo” por esta área sectorial:

ausência de uma ideia clara do que deve ser uma política desportiva, a que se juntou o “preconceito

presidencial” que conduziu à destruição de todos os instrumentos da política desportiva existente,

nomeadamente o programa de apoio ao associativismo desportivo (PAAD) e a gestão integrada dos

equipamentos desportivos e de lazer municipais, centrados na empresa municipal Leirisport,

reintroduzindo, em consequência, a “atitude desportiva avulsa” de má memória.

5. Por outro lado, a inexistência de coerência nas diferentes medidas de caracter desportivo que foram

tomadas e a evidente falta de diálogo com os principais interlocutores – os clubes e as associações

que se foi repetindo ao longo do mandato.

6. Seria expectável que a maioria liderada pelo Partido Socialista, logo após a tomada de posse do

executivo, desencadeasse as acções necessárias para alcançar o desiderato assumido pela deputada

Odete João na Assembleia Municipal de 28 de Fevereiro de 2013, onde garantiu que “O PS nunca

escondeu a sua intenção de querer extinguir a Leirisport”.

7. Ao invés, o presidente Raul Castro apenas se preocupou em desnatar a empresa municipal, na

expectativa que o tempo ou algum outro factor trazido pelo acaso lhe permitissem concretizar o

referido preconceito presidencial.

8. Por isso não cuidou de pedir qualquer avaliação sobre o processo de transferência do activo

“estádio” e do empréstimo de longo prazo parqueados na empresa municipal, evitando assim todos

os custos que persistem ao manter uma “empresa quase virtual”, mas onde permanecem mais de

dez trabalhadores (de acordo com a informação dada muito recentemente pelo vereador Gordalina

Lopes) que pouco mais fazem que “picar o ponto” (sem que os próprios tenham responsabilidade

nesta matéria).

9. Ou talvez apenas por saber que sem o imobilizado “estádio” e sem o empréstimo bancário de longo

prazo ficava ainda mais tente a sustentabilidade operacional da empresa municipal, assente em

resultados operacionais positivos.
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10. A persistência em manter a empresa com uma estrutura de custos desproporcionada para a sua

actual “não actividade”, onde pontificam os custos de um antigo administrador e actual liquidatário

que, sabe se agora, “comunicou que mantém o vencimento que tinha enquanto administrador

executivo”, ou seja, “uma remuneração correspondente a 90% do vencimento mensal do vereador a

tempo inteiro, acrescido das correspondentes despesas de representação na proporção de 90% do

limite estabelecido, igualmente, para o vereador a tempo inteiro” (email do Director Municipal de

Administração de 7 de Agosto de 2013), situação que não cumpre a redução remuneratória para a

função pública conforme estipulado na alínea o) do artigo 26º do Orçamento de Estado para os

gestores públicos do sector empresarial municipal.

11.Na mesma linha de irresponsabilidade política a maioria tem vindo a garantir repetidamente

(incluindo por escrito) que “o processo de dissolução, liquidação e extinção da empresa Leirisport

está em curso, com um horizonte temporal delimitado entre 1 de Março e 31 de agosto de 2013,

prevendo se a hipótese, salvo situações imponderáveis, de uma conclusão antes do prazo limite,

apontando se a data de 31 de julho de 2013” (por todos consulte se o “Quarto relatório intercalar

de liquidação da empresa Leirisport Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM. Junho de 2013”,

presente ao executivo na última reunião de Câmara, realizada a 13 de Agosto último).

12. Apenas agora, na reunião de 3 de Setembro, a maioria liderada pelo Partido Socialista assume que

não pode cumprir aquilo que, desde há muito, se percebeu iria acontecer e que os vereadores do

PSD oportunamente denunciaram: o processo de dissolução, liquidação e extinção da empresa

Leirisport não ocorrerá antes das próximas eleições autárquicas, ou seja, um mandato não foi

suficiente para cumprir esta medida.

Votamos contra a proposta apresentada com fundamento nos considerandos anteriores,

designadamente para efeitos do nº 2 do art. 28º do CPA.

Leiria, 3 de Setembro de 2013

Os Vereadores

Neusa Magalhães

José Benzinho

Carlos Vitorino

Gastão Neves»

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira apresentou uma justificação de voto, cujo teor se

transcreve:

«DECLARAÇÃO DE VOTO

(ponto 1.2 da OT da reunião de 03.09.2013 da Câmara Municipal de Leiria)

Na proposta apresentada no mencionado ponto da Ordem de Trabalhos, propõe se que este Executivo

Municipal, no ponto 1.2, Projeto de dissolução e liquidação da Sociedade “LEIRISPORT – Desporto, Lazer

e Turismo de Leiria, EM”, delibere aprovar a proposta de prorrogação do prazo estipulado para a

liquidação da “LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM”, pelo período de 6 (seis) meses.

Atendendo:

aos sucessivos relatórios intercalares da Leirisport que não apresentam diferenças significativas;
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e ao facto de o Senhor Presidente de Câmara Municipal não ter atendido há mais tempo às várias

solicitações do Tribunal de Contas com vista à obtenção de visto prévio sobre a transmissão de

contratos de empréstimo da Leirisport, EM, para o Município de Leiria, no âmbito da dissolução da

empresa, nomeadamente a necessidade de pedir o excecionamento do empréstimo ao Ministro das

Finanças;

face ao exposto, voto contra no ponto 1.2 e apresento a presente declaração de voto,

designadamente, para os efeitos do n.º 2 do Art.º 28.ºdo CPA.

Leiria, 03 de setembro de 2013

A Vereadora

(Blandina Oliveira)»

PONTO DOIS

UNIDADE DE GESTÃO DOS FUNDOS ESTRUTURAIS

RUCI – P13 Rede de Pistas Cicláveis. Contrato de Financiamento

DLB N.º 1003/13 | Presente Adenda ao Contrato de Financiamento, de 24/07/2013, celebrado entre a

Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral e o maisCENTRO, relativo à candidatura com Contrato de

Financiamento, de 06/02/2013, referente ao projeto “P13 Rede de Pistas Cicláveis”, formalizada pela

Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral, inserido no Programa Estratégico com o Código 0911,

designado por “Rede Urbana para a Competitividade e Inovação do Pinhal Litoral”, com o acrónimo

RUCI, aprovado em Protocolo de Financiamento datado de 16/07/2009 e respetivas adendas, ao abrigo

do Regulamento Específico Política de Cidades – Redes Urbanas para a Competitividade e a Inovação,

do Eixo Prioritário 2 do Programa Operacional Regional do Centro 2007 2013 QREN. A adenda (Anexo

A) surge na sequência do pedido de alteração de índole temporal, físico e financeiro.

O investimento total desta candidatura fixou se em €357.283,38, assumindo se como despesa

elegível, sendo a sua comparticipação no valor máximo de €303.690,87, a que corresponde a taxa de

85%.

A Câmara Municipal tomou conhecimento da adenda ao Contrato de Financiamento, na

sequência da aprovação, pelo maisCENTRO, do pedido de alteração temporal, físico e financeiro

referente ao projeto “P13 Rede de Pistas Cicláveis”.

PONTO TRÊS

DIVISÃODODESPORTO

3.1. Apoio ao Clube Basquetebol de Leiria para a organização do Projeto “IV Diverte te e Aprende

Basquetebol Connosco”

DLB N.º 1004/13 | Retirado.

3.2. Parceria com a Juventude Vidigalense para a realização da “Taça dos Clubes Campeões Europeus

de Juniores 2013 – Grupos B e C”

DLB N.º 1005/13 | Presente a carta da Juventude Vidigalense (ENTFE. 13/6137, de 13 de agosto),

propondo ao Município de Leiria a organização conjunta da Taça dos Clubes Campeões Europeus de
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Juniores 2013 – Grupos B e C, a decorrer no dia 21 de setembro de 2013, no Estádio Municipal de Leiria

– Dr. Magalhães Pessoa.

Considerando que:

i. O Estádio Municipal de Leiria, tem sido nos últimos anos palco de excelentes competições de

Atletismo de caráter nacional e internacional, permitindo aos Leirienses assistirem à exibição de atletas

de nível técnico superior e em simultâneo promover a nossa Região e o País, constituindo uma

oportunidade ímpar para a promoção da cidade, sua cultura e património, junto das pessoas com

interesse na competição, nomeadamente atletas, comitivas, familiares, adeptos da modalidade e

comunicação social;

ii. A Juventude Vidigalense tem contribuído grandemente, para além dos resultados desportivos

obtidos, para a inovação e organização de eventos desportivos de excelência, como é o caso da Taça

dos Clubes Campeões Europeus de Juniores, pelo terceiro ano sucessivo, dando sequência às notáveis 3

edições da Taça da Europa de 2005, 2008 e 2009, que colocaram Leiria no panorama do Atletismo

Europeu;

iii. O evento em epígrafe faz parte do Calendário da Associação Europeia de Atletismo e será

organizado pela Juventude Vidigalense, com a colaboração da Federação Portuguesa de Atletismo e

Associação Distrital de Atletismo de Leiria, colocando em confronto as melhores equipas europeias dos

escalões Júnior Feminino e Masculino, dos Clubes que se sagram campeões nacionais nos seus países,

divididos pelos grupos A, B e C;

iv. O êxito organizacional alcançado pela Juventude Vidigalense nas edições dos anos transatos,

levou a que Associação Europeia de Atletismo sugerisse que a prova voltasse a ser realizada em Leiria,

aproveitando as magníficas condições e qualidade das infraestruturas desportivas, Estádio Municipal e

Centro Nacional de Lançamentos, recebendo dois dos grupos que competem neste evento, num total

de cerca de 20 equipas e 400 atletas;

a) Promoção do Campeonato através dos meios institucionais do Município, designadamente no site,

Leiriagenda, ecrãs dos Teatros José Lúcio da Silva e Miguel Franco, assim como permissão para colocar

lonas alusivas ao evento na fachada do edifício dos Paços do Concelho;

b) Empréstimo e transporte de 30 vasos de plantas, no período de 19 a 23 de setembro de 2013, para o

Estádio Municipal de Leiria (Porta 2), de acordo com o Centro de Custo n.º 0427.13A9, do Programa de

Gestão de Atividades OBM – Contabilidade Analítica, com um custo previsível de €98,25 (Anexo B);

c) Oferta de um conjunto de lembranças institucionais às equipas e atletas participantes, constituído por:

400 sacos de plástico pequenos CML (150202001), no valor de €23, 20; 20 sacos de papel branco

pequenos com brasão (150201001), no valor de €25, 02; 20 Mapas de Arquitetura de Leiria (151303),

no valor de €71, 40; 20 Mini guiões (150501), no valor de €89, 94; 20 Postais – coleção do Castelo/Torre

de Menagem Korrodi (152201008), no valor de €32, 36; de acordo com o Centro de Custo nº

O426.13A45, do Programa de Gestão de Atividades OBM – Contabilidade Analítica, com um custo

previsível de €241,92 (Anexo B).

A Câmara Municipal tomou conhecimento da realização da Taça dos Clubes Campeões Europeus

de Juniores 2013 – Grupos B e C. 
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3.3. Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Leiria e a Associação

Desportiva Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos

DLB N.º 1006/13 | Retirado.

3.4. Alteração aos Regulamentos Internos de Utilização do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria,

Piscina Municipal de Maceira, Piscina Municipal de Caranguejeira e respetivas tabelas de preços

DLB N.º 1007/13 | Retirado.

3.5. Apoio ao Associativismo Desportivo – RAAML

DLB N.º 1008/13 | Retirado.

PONTO QUATRO

DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

4.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Jurídica e Administrativa

4.1.1. Pedido de indemnização civil apresentado por Sylvie Antunes Crespo (ENT. 2009/26761)

DLB N.º 1009/13 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe,

do qual consta a Informação Jurídica n.º 55/RCE/2013, prestada em 01.08.2013, pela Divisão Jurídica e

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório

do respetivo procedimento (ENT. 2009/26761) e da qual fazem parte integrante (ANEXO C). Esta

informação contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na

não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de

responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos

artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem:

i. «Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma dolosa ou

negligente, com obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem técnica que sobre

eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem se na obrigação de

indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da Responsabilidade Civil

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.

ii. A Rua dos Mártires, local do acidente, encontra se sob a jurisdição do Município de Leiria,

pendendo sobre a Câmara Municipal a obrigação de adotar as medidas necessárias à sua

fiscalização, sinalização e conservação.

iii. Todavia, de acordo com as informações constantes dos autos, a formação do buraco ocorreu após

a reparação de uma rotura de águas de rede realizada pelos SMAS de Leiria, facto pelo qual pendia

sobre estes a obrigação de repor estado do pavimento da via nas condições em que se encontrava

antes da intervenção.

iv. Os serviços municipalizados são serviços públicos de interesse local explorados sob a forma

industrial, por conta e risco dos municípios (cfr. artigo 164.º do Código Administrativo), têm caráter

económico, são geridos por um conselho de administração nomeado da Câmara Municipal, não
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obstante, gozam de autonomia administrativa e financeira do próprio município (cfr. artigos 168.º

e 169.º, ambos do Código Administrativo).

v. No cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Código do Procedimento

Administrativo (CPA) o pedido de indemnização civil apresentado pela requerente foi dirigido aos

SMAS para que apurassem das responsabilidades dos respetivos serviços pelos danos invocados.

vi. Nos esclarecimentos prestados em 16.09.2011, os SMAS de Leiria informaram ter o processo de

indemnização civil em análise a fim de ser processada a indemnização à requerente.

vii. Face ao exposto, a finalidade a que se destinava o presente procedimento tornou se inútil, pelo

que deverá declarar se a sua extinção, conforme decorre do n.º 1 do artigo 112.º do Código do

Procedimento Administrativo (CPA).

viii. A decisão de extinção do procedimento deverá ser notificada à requerente com a informação de

que a mesma poderá ser impugnada contenciosamente (cfr. n.º 2 do artigo 112.º e alínea a) e c) do

artigo 66.º do CPA).»

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e

Administrativa n.º 55/RCE/2013, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes,

indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por Sylvie Antunes Crespo.

Mais deliberou mandar notificar a requerente do teor da presente deliberação, nos termos e

para os efeitos do disposto na alínea a) do artigo 66.º do Código do Procedimento Administrativo,

informando a de que, a mesma poderá ser impugnada contenciosamente.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

4.1.2. Pedido de indemnização civil apresentado por Liliana Mafalda Ferreira Conde (ENT. 2010/7131)

DLB N.º 1010/13 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe,

do qual consta a Informação Jurídica n.º 56/RCE/2013, prestada em 31.07.2013, pela Divisão Jurídica e

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório

do respetivo procedimento (ENT. 2010/7131) e da qual fazem parte integrante (ANEXO D). Esta

informação contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na

não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de

responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos

artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem:

i. «Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma

dolosa ou negligente, com as obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem

técnica que sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem se

na obrigação de indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.

ii. Na situação em análise cumpre averiguar se os factos trazidos ao presente processo são

suscetíveis de fazer pender sobre o Município de Leiria a responsabilidade de proceder à

reparação dos danos que a requerente invoca, no montante mínimo de €494,86.
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iii. Para que tal responsabilidade exista é necessário que se verifiquem de forma cumulativa os

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e culposos.

iv. Integram os referidos pressupostos:

v. o facto praticado pelo titular de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública que se

traduza numa ação ou numa omissão;

vi. a ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios ou normas constitucionais,

legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou

prudência, ou resulte do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa de direitos

ou interesses legalmente protegidos (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada);

vii. a culpa, a título de dolo (culpa grave) ou negligência (culpa leve), consubstanciada na atuação

menos diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir, na situação concreta, a um

titular de órgão ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor. (cfr. n.º 1 do artigo 10.º da

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada). A lei gradua a culpa de grave ou leve consoante

a censura ou reprovação que a atuação do agente merecer, pela ligação entre o facto ocorrido

e a vontade da sua produção, pela diligência e zelo usadas e as que estava obrigado a usar,

pela possibilidade de ter agido de outra forma e pela intensidade do dever de o ter feito (cfr.

n.º 2 do artigo 10.º do Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado e n.º 1 do artigo 493.º do

Código Civil);

viii. o dano, entendido como uma lesão, patrimonial ou moral, produzida ou que se poderá

produzir na esfera jurídica de terceiro (cfr. n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada);

ix. o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, ou seja, é necessário que em termos

abstratos o facto ilícito causador do dano seja apto a produzi lo, e que este não tenha ocorrido

por força de circunstâncias excecionais, anormais ou anómalas que tenham influenciado no

caso concreto.

x. Os elementos constantes dos autos são insuficientes para, nomeadamente, confirmar a

violação culposa de obrigações legais e regulamentares que pendem sobre o Município de

Leiria e o nexo de causalidade entre o facto ilícito e os danos invocados pela requerente.

xi. Refere o n.º 1 do artigo 88.º do Código do Procedimento administrativo (CPA) que, sem

prejuízo do órgão competente para a instrução do pedido procurar averiguar os factos cujo

conhecimento seja conveniente para a justa e rápida decisão do procedimento, “cabe aos

interessados provar os factos que tenham alegado…”, podendo juntar documentos e pareceres

ou requerer diligências de prova úteis para o esclarecimento dos factos (cfr. n.º 2 do artigo

88.º do CPA).

xii. O órgão instrutor, dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 89.º e nos termos do n.º

1 do artigo 90.º do CPA, procedeu à notificação da requerente para que juntasse ao processo

administrativo os documentos e esclarecimentos considerados essenciais à análise do pedido.

Contudo, esta, apesar de devidamente notificada através do ofício n.º 16583, datado de

25.11.2010, não deu cumprimento ao solicitado.
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xiii. Ora, o órgão competente para a instrução do pedido não pode substituir se à requerente na

apresentação dos elementos em falta, pois é sobre esta que impende o ónus de alegação e

prova da ocorrência do facto ilícito, conforme determina o artigo 342.º do Código Civil.

xiv. Assim, atendendo à insuficiência de elementos nos autos que permitam comprovar os factos

alegados pela requerente, em especial, a violação culposa de obrigações legais e

regulamentares que pendem sobre o Município de Leiria e culpa dos serviços municipais pelos

danos ocorridos na esfera jurídica daquela, não se impõe, por mera lógica, a análise dos

demais pressupostos da responsabilidade civil extracontratual quando um destes não se

verifique, dada a indispensabilidade de verificação cumulativa dos mesmos.

xv. Face ao exposto, o pedido de indemnização civil apresentado por Liliana Mafalda Ferreira

Conde deverá ser indeferido com fundamento na não verificação cumulativa dos pressupostos

da responsabilidade civil extracontratual.»

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e

Administrativa n.º 56/RCE/2013, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes,

manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por Liliana Mafalda

Ferreira Conde.

Mais deliberou mandar notificar a requerente do teor da presente deliberação, nos termos e para

os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo,

concedendo lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito quanto ao projeto

de decisão final, informando a do horário e do local para consulta do processo e remetendo lhe cópia

da presente deliberação e da informação jurídica na qual a mesma se fundamenta.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

4.1.3. Pedido de indemnização civil apresentado por Rui Manuel Gomes Vieira Rato (ENT. 2011/751)

DLB N.º 1011/13 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe,

do qual consta a Informação Jurídica n.º 53/RCE/2013, prestada em 25.06.2013, pela Divisão Jurídica e

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório

do respetivo procedimento (ENT. 2011/751) e da qual fazem parte integrante (ANEXO E). Esta

informação contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na

não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de

responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos

artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem:

i. «A Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, define o quadro de transferência de atribuições e

competências para as autarquias locais e a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada Lei n.º

5 A/2002, de 11 de janeiro, estabelece o quadro de competências, assim como o regime

jurídico de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias.

ii. De acordo com o preceituado nas alíneas c) do n.º 1 do artigo 13.º e artigo 16.º da Lei n.º

159/99, de 14 de setembro e na alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de

Setembro, alterada Lei n.º 5 A/2002, de 11 de janeiro, o Município de Leiria detém atribuições
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no âmbito dos transportes e comunicações, e a Câmara Municipal é o órgão autárquico com

competência para a fiscalização, a conservação e sinalização das vias sob jurisdição municipal.

iii. O Caminho Municipal n.º 1234 que liga a freguesia de Parceiros à freguesia de Azoia, no

concelho de Leiria, encontra se sob a jurisdição do Município de Leiria, pendendo sobre a

Câmara Municipal a obrigação de adotar as medidas necessárias à sua fiscalização, sinalização

e conservação.

iv. Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma dolosa

ou negligente, com obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem técnica

que sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem se na

obrigação de indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da Responsabilidade

Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de

31 de dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.

v. No entanto, para que tal responsabilidade exista é necessário que se verifiquem

cumulativamente os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e

culposos.

vi. Integram os referidos pressupostos:

vii. o facto praticado pelo titular de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública que se

traduza numa ação ou numa omissão;

viii. a ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios ou normas constitucionais,

legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou

prudência, ou resulte do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa de direitos

ou interesses legalmente protegidos (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada);

ix. a culpa, a título de dolo (culpa grave) ou negligência (culpa leve), consubstanciada na atuação

menos diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir, na situação concreta, a um

titular de órgão ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor. (cfr. n.º 1 do artigo 10.º da

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada). A lei gradua a culpa de grave ou leve consoante

a censura ou reprovação que a atuação do agente merecer, pela ligação entre o facto ocorrido

e a vontade da sua produção, pela diligência e zelo usadas e as que estava obrigado a usar,

pela possibilidade de ter agido de outra forma e pela intensidade do dever de o ter feito (cfr.

n.º 2 do artigo 10.º do Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado e n.º 1 do artigo 493.º do

Código Civil);

x. o dano, entendido como uma lesão, patrimonial ou moral, produzida ou que se poderá

produzir na esfera jurídica de terceiro (cfr. n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada);

xi. o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, ou seja, é necessário que em termos

abstratos o facto ilícito causador do dano seja apto a produzi lo, e que este não tenha ocorrido

por força de circunstâncias excecionais, anormais ou anómalas que tenham influenciado no

caso concreto.
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xii. Do confronto dos elementos constantes do p.a. com os pressupostos da responsabilidade civil

extracontratual resulta confirmada a existência de danos nos pneus direitos do veículo, que se

repercutiram na esfera jurídica do requerente no montante de €388,54.

xiii. Os danos resultaram do embate do pneu num buraco formado no pavimento, junto a uma

tampa de saneamento após a rotura de águas de rede, de acordo com os factos constantes do

p.a.

xiv. Em abstrato, a colisão do pneu com o buraco é adequada a provocar o rebentamento daquele.

xv. No âmbito da instrução do processo de responsabilidade civil extracontratual, a Câmara

Municipal de Leiria solicitou esclarecimentos sobre o incidente aos Serviços Municipalizados de

Águas e Saneamento (SMAS) de Leiria, atendendo a que a competência para a fiscalização e

conservação das infraestruturas de saneamento pertence a estes serviços.

xvi. Contudo, estes referiram não ter registo de uma rotura de águas naquele local e data e

acrescentaram que a mesma poderia ter sido provocada pelas obras de construção da A19

com forte impacto na zona.

xvii. Os serviços técnicos da Divisão de Manutenção e Conservação da Câmara Municipal (DIMC)

também se pronunciaram no mesmo sentido, tendo informado, ainda, desconhecer quem

havia procedido à reparação do pavimento com massas betuminosas após a ocorrência do

acidente.

xviii. Sendo certo que a autarquia não dispõe de meios técnicos e humanos suficientes que lhe

permitam exercer uma vigilância e atuação permanentes sobre todas as vias de modo a

garantir a segurança e comodidade do trânsito automóvel, a ilicitude e a culpa dos serviços

municipais deverá ser aferida simultaneamente em função das obrigações legais que sobre

eles recaem e da sua atuação atentas as disponibilidades de intervenção, materiais e humanas,

e o momento em que tiveram conhecimento dos factos.

xix. Importa, assim, apurar da existência de culpa dos serviços municipais pelos danos ocorridos na

viatura.

xx. Conforme mencionado no ponto f), entende se existir culpa quando resulte da atuação uma

diligência ou aptidão inferiores àquelas que seria razoável exigir, na situação concreta, a um

serviço ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor (cfr. n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º

67/2007, de 31 de dezembro, alterada).

xxi. Os factos constantes do p.a. não permitem concluir com um grau de certeza razoável se o

buraco no pavimento se formou em consequência da rotura de águas de rede, do desgaste

provocado pela realização das obras de construção da A19 ou por outro motivo.

xxii. No entanto, em qualquer das situações, é seguro afirmar que a degradação do pavimento no

local do acidente surgiu de forma inesperada, e, quando a situação foi levada ao conhecimento

dos serviços municipais o buraco já havia sido tapado com massas betuminosas.

xxiii. Face ao exposto, consideramos que, na situação em apreço, não era razoável exigir dos

serviços municipais a adoção de outras medidas destinadas a evitar os danos ocorridos na

viatura e na esfera jurídica do requerente.
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xxiv. A inexistência de culpa dos serviços municipais impede a verificação cumulativa dos

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual e, consequentemente, a imputação de

responsabilidade ao Município de Leiria pelos danos invocados.»

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e

Administrativa n.º 53/RCE/2013, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes,

manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por Rui Manuel Gomes

Vieira Rato.

Mais deliberou mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação, nos termos e para

os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo,

concedendo lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito quanto ao projeto

de decisão final, informando o do horário e do local para consulta do processo e remetendo lhe cópia

da presente deliberação e da informação jurídica na qual a mesma se fundamenta.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

4.1.4. Pedido de indemnização civil apresentado por Manuel Verde da Cunha Coelho (ENT.

2011/4674)

DLB N.º 1012/13 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe,

do qual consta a Informação Jurídica n.º 58/RCE/2013, prestada em 08.08.2013, pela Divisão Jurídica e

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório

do respetivo procedimento (ENT. 2011/4674) e da qual fazem parte integrante (ANEXO F). Esta

informação contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na

não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de

responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos

artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem:

i. «A Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, define o quadro de transferência de atribuições e

competências para as autarquias locais e a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada Lei n.º

5 A/2002, de 11 de janeiro, estabelece o quadro de competências, assim como o regime

jurídico de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias.

ii. De acordo com o preceituado na alínea l) do n.º 1 do artigo 13.º e na alínea c) do n.º 1 do

artigo 26.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, os órgãos municipais detém competência no

âmbito do planeamento, gestão de equipamentos e realização de investimentos no domínio

dos sistemas de limpeza pública e de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos.

iii. A base de cimento na qual o requerente Manuel Verde da Cunha Coelho embateu com a

viatura de matrícula 29 85 LG constitui um equipamento destinado à deposição de resíduos

sólidos urbanos, integra o património municipal, pendendo sobre a Câmara Municipal a

obrigação de adotar as medidas necessárias, nomeadamente, à sua gestão e conservação.

iv. Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma dolosa

ou negligente, com obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem técnica

que sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem se na

obrigação de indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da Responsabilidade
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Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de

31 de dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.

v. No entanto, para que tal responsabilidade exista é necessário que se verifiquem

cumulativamente os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e

culposos.

vi. Integram os referidos pressupostos:

vii. o facto praticado pelo titular de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública que se

traduza numa ação ou numa omissão;

viii. a ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios ou normas constitucionais,

legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou

prudência, ou resulte do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa de direitos

ou interesses legalmente protegidos (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada);

ix. a culpa, a título de dolo (culpa grave) ou negligência (culpa leve), consubstanciada na atuação

menos diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir, na situação concreta, a um

titular de órgão ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor. (cfr. n.º 1 do artigo 10.º da

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada). A lei gradua a culpa de grave ou leve consoante

a censura ou reprovação que a atuação do agente merecer, pela ligação entre o facto ocorrido

e a vontade da sua produção, pela diligência e zelo usadas e as que estava obrigado a usar,

pela possibilidade de ter agido de outra forma e pela intensidade do dever de o ter feito (cfr.

n.º 2 do artigo 10.º do Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado e n.º 1 do artigo 493.º do

Código Civil);

x. o dano, entendido como uma lesão, patrimonial ou moral, produzida ou que se poderá

produzir na esfera jurídica de terceiro (cfr. n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada);

xi. o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, ou seja, é necessário que em termos

abstratos o facto ilícito causador do dano seja apto a produzi lo, e que este não tenha ocorrido

por força de circunstâncias excecionais, anormais ou anómalas que tenham influenciado no

caso concreto.

xii. As fotografias constantes de fls. 5 e 6 dos autos permitem confirmar a existência de danos no

pneu da viatura.

xiii. De acordo com a exposição do requerente, os danos terão sido provocados pelo embate do

pneu na aresta da base de cimento destinada ao contentor de resíduos sólidos urbanos que se

encontra colocada na zona de estacionamento onde aquele procedia à imobilização da viatura.

xiv. Em abstrato, o embate ou fricção do pneu na aresta da base de cimento é adequada a

provocar naquele um rasgo, em consequência da pressão exercida, do seu desgaste ou

rompimento.

xv. Contudo, importa averiguar se a colocação daquela base ou as suas características são

suscetíveis de constituir um facto ilícito cuja prática seja imputável ao Município de Leiria.
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xvi. Na etapa 6 do relatório do procedimento administrativo (p.a.) constante de fls. 12, os serviços

técnicos da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (DIASU), atualmente designada de Divisão

de Desenvolvimento Económico e Ambiente (DIDEA), informaram que a base em apreço havia

sido adquirida pelo Município de Leiria à “SUMA”, empresa prestadora dos serviços de recolha

e tratamento de resíduos sólidos urbanos, e que a construção da mesma era da

responsabilidade da empresa fornecedora. No entanto, aquela opção era frequentemente

adotada no âmbito do contexto da gestão de resíduos urbanos por, nomeadamente, reduzir a

vulnerabilidade dos contentores a eventuais movimentações e promover a acessibilidade dos

utentes aos pontos de depósito.

xvii. E, acrescentam, que a base de cimento havia sido colocada no afunilamento da zona de lugar

de estacionamento, em continuidade com os ecopontos existentes no local, de modo a

conferir segurança aos utentes e aos serviços de recolha.

xviii. Após análise dos documentos apresentados pelo requerente, designadamente, as fotografias

onde são visíveis a base e a viatura (cfr. fls. 6 do p.a.), constatamos que o dano no pneu da

viatura só poderá ter sido provocado pela utilização indevida do passeio no âmbito de uma

manobra de estacionamento.

xix. Ou seja, caso a viatura fosse posicionada corretamente no lugar de estacionamento o dano no

pneu não ocorreria, facto que, em concreto impede a verificação do nexo de causalidade.

xx. Face ao exposto, consideramos inexistir um facto ilícito, nexo de causalidade entre o facto e o

dano e culpa dos serviços municipais pelos danos invocados.

xxi. A não verificação cumulativa e em concreto dos pressupostos da responsabilidade civil

extracontratual impede a imputação de responsabilidade ao Município de Leiria.»

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e

Administrativa n.º 58/RCE/2013, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes,

manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por Manuel Verde da

Cunha Coelho.

Mais deliberou mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação, nos termos e para

os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo,

concedendo lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito quanto ao projeto

de decisão final, informando o do horário e do local para consulta do processo e remetendo lhe cópia

da presente deliberação e da informação jurídica na qual a mesma se fundamenta.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

4.1.5. Pedido de indemnização civil apresentado por António Fernandes Luis (ENT. 2011/21187)

DLB N.º 1013/13 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe,

do qual consta a Informação Jurídica n.º 57/RCE/2013, prestada em 05.08.2013, pela Divisão Jurídica e

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório

do respetivo procedimento (ENT. 2011/21187) e da qual fazem parte integrante (ANEXO G). Esta

informação contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na

não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de
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responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos

artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem:

i. «A Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, define o quadro de transferência de atribuições e

competências para as autarquias locais e a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada Lei n.º

5 A/2002, de 11 de janeiro, estabelece o quadro de competências, assim como o regime

jurídico de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias.

ii. De acordo com o preceituado nas alíneas c) do n.º 1 do artigo 13.º e artigo 16.º da Lei n.º

159/99, de 14 de setembro e na alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de

Setembro, alterada Lei n.º 5 A/2002, de 11 de janeiro, o Município de Leiria detém atribuições

no âmbito dos transportes e comunicações, e a Câmara Municipal é o órgão autárquico com

competência para a fiscalização, a conservação e sinalização das vias sob jurisdição municipal.

iii. A Rua dos Lourais, sita na freguesia da Barreira, concelho de Leiria, encontra se sob a

jurisdição do Município de Leiria, pendendo sobre a Câmara Municipal a obrigação de adotar

as medidas necessárias à sua fiscalização, sinalização e conservação.

iv. Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma dolosa

ou negligente, com obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem técnica

que sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem se na

obrigação de indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da Responsabilidade

Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de

31 de dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.

v. No entanto, para que tal responsabilidade exista é necessário que se verifiquem

cumulativamente os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e

culposos.

vi. Integram os referidos pressupostos:

vii. o facto praticado pelo titular de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública que se

traduza numa ação ou numa omissão;

viii. a ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios ou normas constitucionais,

legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou

prudência, ou resulte do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa de direitos

ou interesses legalmente protegidos (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada);

ix. a culpa, a título de dolo (culpa grave) ou negligência (culpa leve), consubstanciada na atuação

menos diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir, na situação concreta, a um

titular de órgão ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor. (cfr. n.º 1 do artigo 10.º da

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada). A lei gradua a culpa de grave ou leve consoante

a censura ou reprovação que a atuação do agente merecer, pela ligação entre o facto ocorrido

e a vontade da sua produção, pela diligência e zelo usadas e as que estava obrigado a usar,

pela possibilidade de ter agido de outra forma e pela intensidade do dever de o ter feito (cfr.

n.º 2 do artigo 10.º do Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado e n.º 1 do artigo 493.º do

Código Civil);
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x. o dano, entendido como uma lesão, patrimonial ou moral, produzida ou que se poderá

produzir na esfera jurídica de terceiro (cfr. n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada);

xi. o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, ou seja, é necessário que em termos

abstratos o facto ilícito causador do dano seja apto a produzi lo, e que este não tenha ocorrido

por força de circunstâncias excecionais, anormais ou anómalas que tenham influenciado no

caso concreto.

xii. O documento de fls. 16 do procedimento administrativo (p.a.) confirma a existência de danos

na viatura com a matrícula 93 96LQ, no montante de €1083,40, bem como a sua repercussão

na esfera jurídica do requerente.

xiii. De acordo com os factos alegados pelo requerente, os danos foram provocados pelas pedras

que se soltaram da valeta após o despiste da viatura em virtude da falta de aderência do

pavimento decorrente da acumulação de lodo.

xiv. Em abstrato, a acumulação de lodo ou de outros detritos na via é adequada a diminuir a

aderência e, consequentemente, a provocar o despiste de viaturas.

xv. A falta de sinalização adequada a alertar os condutores para a existência de obstáculos na via

ou de perigos, que exijam daqueles cuidados acrescidos a uma condução prudente, constitui

um facto ilícito por violação dos deveres de sinalização que pendem sobre o Município de

Leiria.

xvi. Contudo, atentos os esclarecimentos prestados pelos serviços técnicos da DIMC, na etapa 9 do

relatório do p.a. constante de fls. 12 dos autos, a degradação da valeta, construída em calçada

grossa e destinada ao escoamento de águas pluviais, é provocada pelas viaturas que a usam

indevidamente no intuito de colmatarem o estreitamento da via que se verifica no local do

acidente.

xvii. Ou seja, as circunstâncias que impunham aquele dever de sinalização não se verificariam se as

viaturas circulassem apenas no espaço da via que lhes está destinado.

xviii. Os serviços municipais informaram, ainda, que a situação só foi levada ao seu conhecimento

após a ocorrência do acidente.

xix. Ora, sendo certo que a autarquia não dispõe de meios técnicos e humanos suficientes que lhe

permitam exercer uma vigilância e atuação permanentes sobre todas as vias de modo a

garantir a segurança e comodidade do trânsito automóvel, a ilicitude e a culpa dos serviços

municipais deverá ser aferida simultaneamente em função das obrigações legais que sobre

eles recaem e da sua atuação atentas as disponibilidades de intervenção, materiais e humanas,

e o momento em que tiveram conhecimento dos factos.

xx. Consta do presente processo que os serviços municipais, em momento posterior ao acidente,

deslocaram se ao local e, de modo a reforçar a necessidade dos condutores adequarem o seu

comportamento às características e condições da via, colocaram sinalização de perigo para

alertar da existência de passagem estreita e de pavimento escorregadio e diminuíram para 40

km/hora o limite máximo de velocidade permitido para o local.
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xxi. Face ao exposto, concluímos que na situação concreta inexistiu um funcionamento anormal

dos serviços municipais, nos termos estabelecidos no n.º 4 do artigo 7.º da Lei n.º 67/2007, de

31 de dezembro, alterada, porquanto, o piso da via encontrava se em boas condições para a

circulação automóvel, não sendo expectável a acumulação de água no pavimento. Esta

situação, sendo desconhecida daqueles serviços só se verificou devido à destruição da valeta

pelas viaturas que a utilizavam indevidamente, em violação do disposto no n.º 1 do artigo 17.º

do Código da Estrada, não sendo este facto suscetível de imputação àqueles serviços.

xxii. Assim, não obstante a colocação de sinalização no local do acidente ter ocorrido

posteriormente a este, consideramos inexistir culpa dos serviços municipais pelos danos

ocorridos na viatura e na esfera jurídica do requerente.

xxiii. A inexistência de culpa impede a verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade

civil extracontratual e, consequentemente, a imputação de responsabilidade ao Município de

Leiria pelos danos invocados.»

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e

Administrativa n.º 57/RCE/2013, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes,

manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por António Fernandes

Luis.

Mais deliberou mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação, nos termos e

para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo,

concedendo lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito quanto ao projeto

de decisão final, informando o do horário e do local para consulta do processo e remetendo lhe cópia

da presente deliberação e da informação jurídica na qual a mesma se fundamenta.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

4.1.6. Pedido de indemnização civil apresentado por Rosa Ferreira Gaspar (ENTFE. 2012/825)

DLB N.º 1014/13 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe,

do qual consta a Informação Jurídica n.º 54/RCE/2013, prestada em 29.06.2013, pela Divisão Jurídica e

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório

do respetivo procedimento (ENTFE. 2012/825) e da qual fazem parte integrante (ANEXO H). Esta

informação contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na

não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de

responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos

artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem:

i. «A Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, define o quadro de transferência de atribuições e

competências para as autarquias locais e a Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada Lei n.º

5 A/2002, de 11 de janeiro, estabelece o quadro de competências, assim como o regime

jurídico de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias.

ii. De acordo com o preceituado nas alíneas c) do n.º 1 do artigo 13.º e artigo 16.º da Lei n.º

159/99, de 14 de setembro e na alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de

Setembro, alterada Lei n.º 5 A/2002, de 11 de janeiro, o Município de Leiria detém atribuições



1721 (30)

CMLeiria/Ata n.º 19, de 2013.09.03

Im DA 15 09_A0

no âmbito dos transportes e comunicações, e a Câmara Municipal é o órgão autárquico com

competência para a fiscalização, a conservação e sinalização das vias sob jurisdição municipal.

iii. O local do acidente encontra se sob a jurisdição do Município de Leiria, pendendo sobre a

Câmara Municipal a obrigação de adotar as medidas necessárias à sua fiscalização, sinalização

e conservação.

iv. Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma dolosa

ou negligente, com obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem técnica

que sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem se na

obrigação de indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da Responsabilidade

Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de

31 de dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.

v. No entanto, para que tal responsabilidade exista é necessário que se verifiquem

cumulativamente os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e

culposos.

vi. Integram os referidos pressupostos:

vii. o facto praticado pelo titular de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública que se

traduza numa ação ou numa omissão;

viii. a ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios ou normas constitucionais,

legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou

prudência, ou resulte do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa de direitos

ou interesses legalmente protegidos (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada);

ix. a culpa, a título de dolo (culpa grave) ou negligência (culpa leve), consubstanciada na atuação

menos diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir, na situação concreta, a um

titular de órgão ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor. (cfr. n.º 1 do artigo 10.º da

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada). A lei gradua a culpa de grave ou leve consoante

a censura ou reprovação que a atuação do agente merecer, pela ligação entre o facto ocorrido

e a vontade da sua produção, pela diligência e zelo usadas e as que estava obrigado a usar,

pela possibilidade de ter agido de outra forma e pela intensidade do dever de o ter feito (cfr.

n.º 2 do artigo 10.º do Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado e n.º 1 do artigo 493.º do

Código Civil);

x. o dano, entendido como uma lesão, patrimonial ou moral, produzida ou que se poderá

produzir na esfera jurídica de terceiro (cfr. n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada);

xi. o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, ou seja, é necessário que em termos

abstratos o facto ilícito causador do dano seja apto a produzi lo, e que este não tenha ocorrido

por força de circunstâncias excecionais, anormais ou anómalas que tenham influenciado no

caso concreto.



1722 (31)

CMLeiria/Ata n.º 19, de 2013.09.03

Im DA 15 09_A0

xii. Do confronto dos elementos constantes do p.a. com os pressupostos da responsabilidade civil

extracontratual resulta confirmada a existência de danos na viatura com a matrícula 90 64 LP,

que se repercutiram na esfera jurídica da requerente no montante de €486,77.

xiii. Os danos resultaram da colisão da viatura com os pinos metálicos que delimitam a zona de

circulação de viaturas no Largo da Sé, sito na freguesia de Leiria.

xiv. A colisão da viatura com aqueles obstáculos constitui causa adequada a provocar danos

naquela, nomeadamente ao nível do para choques e do charrion.

xv. Importa agora apurar da existência de um facto ilícito e de culpa dos serviços municipais pelos

danos ocorridos na esfera jurídica da requerente.

xvi. De acordo com os factos constantes do processo administrativo, a colisão com os pilares

metálicos ocorreu quando a requerente tentou realizar a manobra de estacionamento em

local não autorizado.

xvii. Face ao exposto, consideramos que o embate da viatura nos obstáculos colocados no Largo da

Sé de modo a disciplinar e a impedir o estacionamento resultou de uma omissão dos deveres

de cuidado e prudência que pendiam sobre a condutora no momento em que realizava a

manobra.

xviii. Acresce referir, inexistirem nos autos factos que permitem concluir ter ocorrido um facto ilícito

suscetível de imputação aos serviços municipais por violação de princípios ou normas

constitucionais, legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica, ou, culpa dos daqueles,

devido de um funcionamento anormal.

xix. A inexistência de um facto ilícito suscetível de imputação aos serviços municipais e a

inexistência de culpa destes impede a verificação cumulativa dos pressupostos da

responsabilidade civil extracontratual e, consequentemente, a atribuição de responsabilidade

ao Município de Leiria pelos danos invocados.»

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e

Administrativa n.º 54/RCE/2013, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes,

manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por Rosa Ferreira

Gaspar.

Mais deliberou mandar notificar a requerente do teor da presente deliberação, nos termos e

para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo,

concedendo lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito quanto ao projeto

de decisão final, informando a do horário e do local para consulta do processo e remetendo lhe cópia

da presente deliberação e da informação jurídica na qual a mesma se fundamenta.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

4.1.7. Pedido de indemnização civil apresentado por Luis Manuel da Silva Ribeiro (ENT. 2013/1187)

DLB N.º 1015/13 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe,

do qual consta a Informação Jurídica n.º 46/RCE/2013, prestada em 25.06.2013, pela Divisão Jurídica e

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório

do respetivo procedimento (ENT. 2013/1187) e da qual fazem parte integrante (ANEXO I). Esta
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informação contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na

não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de

responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos

artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem:

i. «Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma

dolosa ou negligente, com as obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem

técnica que sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem se

na obrigação de indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.

ii. Na situação em análise cumpre averiguar se os factos trazidos ao presente processo são

suscetíveis de fazer pender sobre o Município de Leiria a responsabilidade de proceder à

reparação dos danos que o requerente invoca, no montante mínimo de €1837,00.

iii. Para que tal responsabilidade exista é necessário que se verifiquem de forma cumulativa os

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e culposos.

iv. Integram os referidos pressupostos:

v. o facto praticado pelo titular de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública que se

traduza numa ação ou numa omissão;

vi. a ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios ou normas constitucionais,

legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou

prudência, ou resulte do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa de direitos

ou interesses legalmente protegidos (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada);

vii. a culpa, a título de dolo (culpa grave) ou negligência (culpa leve), consubstanciada na atuação

menos diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir, na situação concreta, a um

titular de órgão ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor. (cfr. n.º 1 do artigo 10.º da

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada). A lei gradua a culpa de grave ou leve consoante

a censura ou reprovação que a atuação do agente merecer, pela ligação entre o facto ocorrido

e a vontade da sua produção, pela diligência e zelo usadas e as que estava obrigado a usar,

pela possibilidade de ter agido de outra forma e pela intensidade do dever de o ter feito (cfr.

n.º 2 do artigo 10.º do Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado e n.º 1 do artigo 493.º do

Código Civil);

viii. o dano, entendido como uma lesão, patrimonial ou moral, produzida ou que se poderá

produzir na esfera jurídica de terceiro (cfr. n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada);

ix. o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, ou seja, é necessário que em termos

abstratos o facto ilícito causador do dano seja apto a produzi lo, e que este não tenha ocorrido

por força de circunstâncias excecionais, anormais ou anómalas que tenham influenciado no

caso concreto.



1724 (33)

CMLeiria/Ata n.º 19, de 2013.09.03

Im DA 15 09_A0

x. Do confronto dos elementos constantes do processo administrativo (p.a.) com os pressupostos

da responsabilidade civil extracontratual resulta confirmada a existência de danos na viatura

(cfr. fls. 12 a 19 do p.a.) provocados pela queda de um cedro.

xi. Ora, esta causa é adequada a produzir os danos invocados.

xii. Importa, agora, averiguar da existência de culpa dos serviços municipais pelos danos ocorridos.

xiii. De acordo com os esclarecimentos prestados pelos técnicos da DIMC, não pende sobre o

Município de Leiria e, em particular sobre aqueles serviços, zelar pela manutenção e

conservação das espécies arbóreas que ladeiam a EN242, porquanto as mesmas integram a

jurisdição da “EP – Estradas de Portugal, S.A.”.

xiv. Assim, atendendo a que a ilicitude e a culpa deverão ser aferidas em função das obrigações

legais que recaiam sobre os serviços municipais numa determinada situação concreta,

consideramos que, juridicamente, no caso em análise, não era razoável exigir destes serviços

uma atuação suscetível de evitar os danos provocados na viatura propriedade do requerente,

porquanto, tal responsabilidade pendia sobre outra entidade, a saber “EP – Estradas de

Portugal, S.A.”.

xv. Face ao exposto, concluímos ter inexistido um funcionamento anormal dos serviços municipais

nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 7.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada, e, consequentemente, culpa dos mesmos pelos danos que se produziram

na esfera jurídica do requerente.

xvi. A não verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual,

nomeadamente, a culpa, impede a imputação de responsabilidades ao Município de Leiria

pelos danos invocados.

xvii. Por último, referimos, que, em cumprimento do preceituado na alínea b) do n.º 1 do artigo

34.º do Código do Procedimento Administrativo, os documentos apresentados pelo

requerente deverão ser lhe devolvidos para que, caso assim o entenda, os apresente à “EP –

Estradas de Portugal, S.A.” de modo a que esta averigúe a responsabilidade dos respetivos

serviços pelos danos invocados.»

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e

Administrativa n.º 46/RCE/2013, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes,

manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por Luis Manuel da Silva

Ribeiro, devolvendo lhe os documentos apresentados.

Mais deliberou mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação, nos termos e

para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo,

concedendo lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito quanto ao projeto

de decisão final, informando o do horário e do local para consulta do processo e remetendo lhe cópia

da presente deliberação e da informação jurídica na qual a mesma se fundamenta.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.
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4.1.8. Pedido de indemnização civil apresentado por Hugo Marcelo Oliveira Cardoso (ENT.

2013/1241)

DLB N.º 1016/13 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe,

do qual consta a Informação Jurídica n.º 52/RCE/2013, prestada em 24.06.2013, pela Divisão Jurídica e

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório

do respetivo procedimento (ENT. 2013/1241) e da qual fazem parte integrante (ANEXO J). Esta

informação contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na

não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de

responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos

artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem:

i. «Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma

dolosa ou negligente, com as obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem

técnica que sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem se

na obrigação de indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.

ii. De acordo com os esclarecimentos prestados pelo requerente, Hugo Marcelo Oliveira Cardoso,

os danos na viatura com a matrícula 57 29 BN ocorreram na Rua da Escola, lugar de

Marinheiros, freguesia de Marrazes.

iii. Esta via pública está sob a jurisdição do Município de Leiria, sendo a Câmara Municipal de

Leiria o órgão competente para proceder à sua fiscalização, conservação e sinalização,

conforme o preceituado na alínea a) do artigo 16.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei

n.º 159/99, de 14 de setembro e na alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de

setembro, alterada.

iv. Deste modo impõe se determinar se, na situação em análise, os factos trazidos ao presente

processo administrativo (p.a.) são suscetíveis de fazer pender sobre o Município de Leiria a

responsabilidade de proceder à reparação dos danos que o requerente invoca no montante

mínimo de €1071,33, conforme documento de fls. 4 do p.a..

v. Para que tal responsabilidade exista é necessário que se verifiquem de forma cumulativa os

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e culposos.

vi. Integram os referidos pressupostos:

vii. o facto praticado pelo titular de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública que se

traduza numa ação ou numa omissão;

viii. a ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios ou normas constitucionais,

legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou

prudência, ou resulte do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa de direitos

ou interesses legalmente protegidos (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada);

ix. a culpa, a título de dolo (culpa grave) ou negligência (culpa leve), consubstanciada na atuação

menos diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir, na situação concreta, a um
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titular de órgão ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor. (cfr. n.º 1 do artigo 10.º da

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada). A lei gradua a culpa de grave ou leve consoante

a censura ou reprovação que a atuação do agente merecer, pela ligação entre o facto ocorrido

e a vontade da sua produção, pela diligência e zelo usadas e as que estava obrigado a usar,

pela possibilidade de ter agido de outra forma e pela intensidade do dever de o ter feito (cfr.

n.º 2 do artigo 10.º do Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado e n.º 1 do artigo 493.º do

Código Civil);

x. o dano, entendido como uma lesão, patrimonial ou moral, produzida ou que se poderá

produzir na esfera jurídica de terceiro (cfr. n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada);

xi. o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, ou seja, é necessário que em termos

abstratos o facto ilícito causador do dano seja apto a produzi lo, e que este não tenha ocorrido

por força de circunstâncias excecionais, anormais ou anómalas que tenham influenciado no

caso concreto.

xii. Do confronto dos elementos constantes do processo administrativo (p.a.) com os pressupostos

da responsabilidade civil extracontratual resulta confirmada a existência de danos na parte

frontal direita da viatura (cfr. fls. 6 a 9 do p.a.) provocados pela queda da estrutura publicitária

implantada no local do acidente.

xiii. Ora, esta causa é adequada a produzir os danos invocados.

xiv. Importa, agora, averiguar da existência de culpa dos serviços municipais pelos danos ocorridos.

xv. Sendo certo que a autarquia não dispõe dos meios técnicos e humanos que lhe permitam

exercer uma vigilância e atuação permanentes sobre todas as vias da sua jurisdição, a ilicitude

e a culpa daqueles serviços deverá ser aferida simultaneamente em função das obrigações

legais que sobre eles recaem e da atuação dos respetivos serviços atentas as suas

disponibilidades de intervenção, materiais e humanas, e o momento em que tiveram

conhecimento dos factos.

xvi. De acordo com os esclarecimentos prestados pelos técnicos dos Serviços de Fiscalização da

Câmara Municipal de Leiria, o painel publicitário existente no local era propriedade da

empresa “MOP – Multimédia Outdoors Portugal, Publicidade, S.A.”.

xvii. Acresce, ainda, que, à data do acidente, aquela empresa não possuía licenciamento emitido

pela Câmara Municipal para a colocação do suporte do painel publicitário, facto que motivou a

elaboração da participação n.º 11482 e a notificação da empresa para proceder à remoção

deste.

xviii. Atendendo a que a ilicitude e a culpa deverão ser aferidas em função das obrigações legais que

recaiam sobre os serviços municipais numa determinada situação concreta, consideramos que,

juridicamente, no caso em análise, não era razoável exigir destes serviços uma atuação

suscetível de evitar os danos que se produziram na esfera jurídica do requerente, porquanto,

pendia sobre aquela empresa, enquanto proprietária do suporte/estrutura publicitária, a

responsabilidade de zelar pelas condições de segurança desta e a obrigação de adotar as

medidas necessárias a evitar acidentes e danos.
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xix. Face ao exposto, concluímos ter inexistido um funcionamento anormal dos serviços municipais

nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 7.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada, e, consequentemente, culpa dos mesmos pelos danos que se produziram

na esfera jurídica do requerente.

xx. A não verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual,

nomeadamente, a culpa, impede a imputação de responsabilidades ao Município de Leiria

pelos danos invocados.»

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e

Administrativa n.º 52/RCE/2013, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes,

manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por Hugo Marcelo

Oliveira Cardoso, devolvendo lhe os documentos apresentados.

Mais deliberou mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação, nos termos e

para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo,

concedendo lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito quanto ao projeto

de decisão final, informando o do horário e do local para consulta do processo e remetendo lhe cópia

da presente deliberação e da informação jurídica na qual a mesma se fundamenta.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

4.1.9. Pedido de indemnização civil apresentado por Nelson Branco Pereira (ENT. 2013/3382)

DLB N.º 1017/13 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe,

do qual consta a Informação Jurídica n.º 49/RCE/2013, prestada em 15.07.2013, pela Divisão Jurídica e

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório

do respetivo procedimento (ENT. 2013/3382) e da qual fazem parte integrante (ANEXO L). Esta

informação contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na

não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de

responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos

artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem:

i. «A Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, define o quadro de transferência de atribuições e

competências para as autarquias locais e a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada Lei n.º

5 A/2002, de 11 de janeiro, estabelece o quadro de competências, assim como o regime

jurídico de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias.

ii. De acordo com o preceituado nas alíneas c) do n.º 1 do artigo 13.º e artigo 16.º da Lei n.º

159/99, de 14 de setembro e na alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de

Setembro, alterada Lei n.º 5 A/2002, de 11 de janeiro, o Município de Leiria detém atribuições

no âmbito dos transportes e comunicações, e a Câmara Municipal é o órgão autárquico com

competência para a fiscalização, a conservação e sinalização das vias sob jurisdição municipal.

iii. A Rua Principal, sita no lugar de Pinheiro, freguesia de Monte Redondo, encontra se sob a

jurisdição do Município de Leiria, pendendo sobre a Câmara Municipal a obrigação de adotar

as medidas necessárias à sua fiscalização, sinalização e conservação.
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iv. Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma dolosa

ou negligente, com as obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem técnica

que sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem se na

obrigação de indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da Responsabilidade

Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de

31 de dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.

v. No entanto, para que tal responsabilidade se concretize é necessário que se verifiquem de

forma cumulativa os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e

culposos.

vi. Integram os referidos pressupostos:

vii. o facto praticado pelo titular de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública que se

traduza numa ação ou numa omissão;

viii. a ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios ou normas constitucionais,

legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou

prudência, ou resulte do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa de direitos

ou interesses legalmente protegidos (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada);

ix. a culpa, a título de dolo (culpa grave) ou negligência (culpa leve), consubstanciada na atuação

menos diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir, na situação concreta, a um

titular de órgão ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor. (cfr. n.º 1 do artigo 10.º da

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada). A lei gradua a culpa de grave ou leve consoante

a censura ou reprovação que a atuação do agente merecer, pela ligação entre o facto ocorrido

e a vontade da sua produção, pela diligência e zelo usadas e as que estava obrigado a usar,

pela possibilidade de ter agido de outra forma e pela intensidade do dever de o ter feito (cfr.

n.º 2 do artigo 10.º do Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado e n.º 1 do artigo 493.º do

Código Civil);

x. o dano, entendido como uma lesão, patrimonial ou moral, produzida ou que se poderá

produzir na esfera jurídica de terceiro (cfr. n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada);

xi. o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, ou seja, é necessário que em termos

abstratos o facto ilícito causador do dano seja apto a produzi lo, e que este não tenha ocorrido

por força de circunstâncias excecionais, anormais ou anómalas que tenham influenciado no

caso concreto.

xii. Os factos constantes do processo administrativo permitem confirmar a existência de danos no

para choques e no carter da viatura com a matrícula 43 55 PE, propriedade do requerente,

provocados pelo seu embate numa lomba existente no pavimento da Rua Principal, sita no

lugar de Pinheiro, freguesia de Monte Redondo, sem sinalização e com aproximadamente 10

centímetros de altura.

xiii. De acordo com as informações prestadas pelos serviços técnicos da DIMC, nas etapas 6 e 8 do

relatório do procedimento administrativo (p.a.), a lomba na qual o requerente embateu com a
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viatura integra um conjunto de elevações no pavimento provocadas pelo crescimento das

raízes das árvores que ladeiam a via. Estas elevações apresentam diversos tamanhos e

encontram se antes e depois do local de colisão.

xiv. Na impossibilidade de, a curto prazo, procederem a intervenções profundas, os serviços

municipais colocaram sinais informativos da existência de lombas e de perigos vários na via

destinados a alertar os condutores para a necessidade de reforçar os cuidados na condução,

não obstante entenderem que o respeito pelo limite máximo de circulação permitido para o

local é suscetível de evitar a ocorrência de danos provocados pela degradação do pavimento.

xv. A este propósito o requerente informou circular a uma velocidade de 50 km/hora, ou seja, no

limite máximo permitido nos termos gerais do Código da Estrada (cfr. n.º 1 do artigo 27.º do

Código da Estrada), quando ocorreu o acidente.

xvi. Ao proceder de tal forma, entendemos que o condutor não cumpriu com os deveres que

pendiam sobre a sua conduta, nomeadamente os de atenção e prudência, constantes do artigo

24.º e da alínea f) de n.º 1 do artigo 25.º do Código da Estrada, porquanto, circulava no limite

máximo de segurança não valorizando que o fazia em hora de menor visibilidade (23h45m) e

em local antecedido de outras lombas.

xvii. Estas circunstâncias por diminuírem a segurança rodoviária imponham ao condutor cuidados

acrescidos que não foram cumpridos.

xviii. Assim sendo, o condutor não adequou o seu comportamento às condições de circulação e

aumentou consideravelmente a possibilidade de ocorrência de acidentes e,

consequentemente, de danos, conforme se verificou posteriormente.

xix. Face ao exposto, concluímos que, em abstrato, a existência de lombas no pavimento é

adequada a produzir danos na viatura, contudo, o comportamento do condutor contribuiu

decisivamente para que na situação concreta se verificasse o dano, facto que, de acordo com o

exposto no ponto 6 impede a verificação do nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano.

xx. Importa, agora, averiguar da existência de culpa dos serviços municipais pelos danos ocorridos.

xxi. Conscientes que a autarquia não dispõe dos meios técnicos e humanos que lhe permitam

exercer uma vigilância e atuação permanentes sobre todas as vias da sua jurisdição, a ilicitude

e a culpa daqueles serviços deverá ser aferida simultaneamente em função das obrigações

legais que sobre eles recaem e da atuação dos respetivos serviços atentas as suas

disponibilidades de intervenção, materiais e humanas, e o momento em que tiveram

conhecimento dos factos.

xxii. Conforme referido anteriormente, após o conhecimento da ocorrência do acidente, os serviços

municipais procederam à colocação de sinalização na via destinada a reforçar a necessidade do

cumprimento do limite máximo de velocidade permitido para o local em virtude da existência

de perigos na via, nomeadamente, os decorrentes da presença de lombas.

xxiii. O comportamento daqueles serviços não visou suprir a omissão de sinalização essencial à

garantia da segurança rodoviária na via, uma vez que aquela não se verificava, mas tão só

alertar os condutores para a necessidade de dar cumprimento aos limites gerais de velocidade
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permitidos, perante obstáculos ou perigos resultantes da circulação na Estrada Principal, sita

no lugar de Pinheiro, freguesia de Monte Redondo.

xxiv. O procedimento adotado pelos serviços municipais não revela um funcionamento anormal dos

serviços municipais nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 7.º da Lei n.º

67/2007, de 31 de dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho, porquanto,

atendendo às circunstâncias e a padrões médios de resultado não era razoável exigir daqueles

outra atuação destinada a evitar os danos que se produziram.

xxv. A análise de todos os elementos constantes dos autos permite, assim, concluir pela falta de

verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual, mais

concretamente, nexo de causalidade entre facto ilícito e dano e culpa dos serviços municipais,

factos que impedem a imputação de responsabilidades ao Município de Leiria.»

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e

Administrativa n.º 49/RCE/2013, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes,

manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por Nelson Branco

Pereira.

Mais deliberou mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação, nos termos e para

os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo,

concedendo lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito quanto ao projeto

de decisão final, informando o do horário e do local para consulta do processo e remetendo lhe cópia

da presente deliberação e da informação jurídica na qual a mesma se fundamenta.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

4.1.10. Pedido de indemnização civil apresentado por Vitor Hugo Caseiro Ferreira e Silva (ENT.

2013/6679)

DLB N.º 1018/13 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe,

do qual consta a Informação Jurídica n.º 50/RCE/2013, prestada em 24.06.2013, pela Divisão Jurídica e

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório

do respetivo procedimento (ENT. 2013/6679) e da qual fazem parte integrante (ANEXO M). Esta

informação contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na

não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de

responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos

artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem:

i. «Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma

dolosa ou negligente, com as obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem

técnica que sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem se

na obrigação de indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.
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ii. Na situação em análise cumpre averiguar se os factos trazidos ao presente processo são

suscetíveis de fazer pender sobre o Município de Leiria a responsabilidade de proceder à

reparação dos danos que o requerente invoca, no montante mínimo de €369,00.

iii. Para que tal responsabilidade exista é necessário que se verifiquem de forma cumulativa os

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e culposos.

iv. Integram os referidos pressupostos:

v. o facto praticado pelo titular de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública que se

traduza numa ação ou numa omissão;

vi. a ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios ou normas constitucionais,

legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou

prudência, ou resulte do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa de direitos

ou interesses legalmente protegidos (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada);

vii. a culpa, a título de dolo (culpa grave) ou negligência (culpa leve), consubstanciada na atuação

menos diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir, na situação concreta, a um

titular de órgão ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor. (cfr. n.º 1 do artigo 10.º da

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada). A lei gradua a culpa de grave ou leve consoante

a censura ou reprovação que a atuação do agente merecer, pela ligação entre o facto ocorrido

e a vontade da sua produção, pela diligência e zelo usadas e as que estava obrigado a usar,

pela possibilidade de ter agido de outra forma e pela intensidade do dever de o ter feito (cfr.

n.º 2 do artigo 10.º do Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado e n.º 1 do artigo 493.º do

Código Civil);

viii. o dano, entendido como uma lesão, patrimonial ou moral, produzida ou que se poderá

produzir na esfera jurídica de terceiro (cfr. n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada);

ix. o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, ou seja, é necessário que em termos

abstratos o facto ilícito causador do dano seja apto a produzi lo, e que este não tenha ocorrido

por força de circunstâncias excecionais, anormais ou anómalas que tenham influenciado no

caso concreto.

x. Os elementos constantes dos autos são insuficientes para, nomeadamente, comprovar o dano

e a sua extensão, a violação culposa de obrigações legais e regulamentares que pendem sobre

o Município de Leiria e o nexo de causalidade entre o facto ilícito e os danos invocados pelo

requerente.

xi. Refere o n.º 1 do artigo 88.º do Código do Procedimento administrativo (CPA) que, sem

prejuízo do órgão competente para a instrução do pedido procurar averiguar os factos cujo

conhecimento seja conveniente para a justa e rápida decisão do procedimento, “cabe aos

interessados provar os factos que tenham alegado…”, podendo juntar documentos e pareceres

ou requerer diligências de prova úteis para o esclarecimento dos factos (cfr. n.º 2 do artigo

88.º do CPA).
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xii. O órgão instrutor, dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 89.º e nos termos do n.º

1 do artigo 90.º do CPA, procedeu à notificação do requerente para que juntasse ao processo

administrativo os documentos e esclarecimentos considerados essenciais à análise do pedido.

Contudo, este, apesar de devidamente notificado através do ofício n.º 7683, datado de

26.06.2013, não deu cumprimento ao solicitado.

xiii. Ora, o órgão competente para a instrução do pedido não pode substituir se ao requerente na

apresentação dos elementos em falta, pois é sobre este que impende o ónus de alegação e

prova da ocorrência do facto ilícito, conforme determina o artigo 342.º do Código Civil.

xiv. Assim, atendendo à insuficiência de elementos nos autos que permitam comprovar os factos

alegados pelo requerente, em especial, à existência de um facto ilícito e de culpa dos serviços

municipais pelos danos ocorridos na esfera jurídica daquele, não se impõe, por mera lógica, a

análise dos demais pressupostos da responsabilidade civil extracontratual quando um destes

não se verifique, dada a indispensabilidade de verificação cumulativa dos mesmos.

xv. Face ao exposto, o pedido de indemnização civil apresentado por Vitor Hugo Caseiro Ferreira e

Silva deverá ser indeferido com fundamento na não verificação cumulativa dos pressupostos

da responsabilidade civil extracontratual.»

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e

Administrativa n.º 50/RCE/2013, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes,

manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por Vitor Hugo Caseiro

Ferreira e Silva.

Mais deliberou mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação, nos termos e

para os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo,

concedendo lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito quanto ao projeto

de decisão final, informando o do horário e do local para consulta do processo e remetendo lhe cópia

da presente deliberação e da informação jurídica na qual a mesma se fundamenta.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

4.1.11. Pedido de indemnização civil apresentado por Neuza Alexandra Lopes Gonçalves (ENTFE.

2013/4229)

DLB N.º 1019/13 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe,

do qual consta a Informação Jurídica n.º 51/RCE/2013, prestada em 24.06.2013, pela Divisão Jurídica e

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório

do respetivo procedimento (ENTFE. 2013/4229) e da qual fazem parte integrante (ANEXO N). Esta

informação contém a análise técnica e a proposta de indeferimento do pedido, com fundamento na

não verificação em concreto dos pressupostos legais de imputação ao Município de Leiria de

responsabilidade civil extracontratual pela prática de factos ilícitos e culposos, conforme o disposto nos

artigos 7.º a 10.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem:

i. «Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma

dolosa ou negligente, com as obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem

técnica que sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem se
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na obrigação de indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.

ii. Na situação em análise cumpre averiguar se os factos trazidos ao presente processo são

suscetíveis de fazer pender sobre o Município de Leiria a responsabilidade de proceder à

reparação dos danos que a requerente invoca, no montante mínimo de €99,87.

iii. Para que tal responsabilidade exista é necessário que se verifiquem de forma cumulativa os

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos e culposos.

iv. Integram os referidos pressupostos:

v. o facto praticado pelo titular de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública que se

traduza numa ação ou numa omissão;

vi. a ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios ou normas constitucionais,

legais ou regulamentares, de regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou

prudência, ou resulte do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa de direitos

ou interesses legalmente protegidos (cfr. n.º 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada);

vii. a culpa, a título de dolo (culpa grave) ou negligência (culpa leve), consubstanciada na atuação

menos diligente ou menos apta àquela que seria razoável exigir, na situação concreta, a um

titular de órgão ou trabalhador medianamente zeloso e cumpridor. (cfr. n.º 1 do artigo 10.º da

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada). A lei gradua a culpa de grave ou leve consoante

a censura ou reprovação que a atuação do agente merecer, pela ligação entre o facto ocorrido

e a vontade da sua produção, pela diligência e zelo usadas e as que estava obrigado a usar,

pela possibilidade de ter agido de outra forma e pela intensidade do dever de o ter feito (cfr.

n.º 2 do artigo 10.º do Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterado e n.º 1 do artigo 493.º do

Código Civil);

viii. o dano, entendido como uma lesão, patrimonial ou moral, produzida ou que se poderá

produzir na esfera jurídica de terceiro (cfr. n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada);

ix. o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, ou seja, é necessário que em termos

abstratos o facto ilícito causador do dano seja apto a produzi lo, e que este não tenha ocorrido

por força de circunstâncias excecionais, anormais ou anómalas que tenham influenciado no

caso concreto.

x. Os elementos constantes dos autos são insuficientes para, nomeadamente, comprovar o dano,

a violação culposa de obrigações legais e regulamentares que pendem sobre o Município de

Leiria e o nexo de causalidade entre o facto ilícito e os danos invocados pela requerente.

xi. Refere o n.º 1 do artigo 88.º do Código do Procedimento administrativo (CPA) que, sem

prejuízo do órgão competente para a instrução do pedido procurar averiguar os factos cujo

conhecimento seja conveniente para a justa e rápida decisão do procedimento, “cabe aos

interessados provar os factos que tenham alegado…”, podendo juntar documentos e pareceres



1734 (43)

CMLeiria/Ata n.º 19, de 2013.09.03

Im DA 15 09_A0

ou requerer diligências de prova úteis para o esclarecimento dos factos (cfr. n.º 2 do artigo

88.º do CPA).

xii. O órgão instrutor, dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 89.º e nos termos do n.º

1 do artigo 90.º do CPA, procedeu à notificação da requerente para que juntasse ao processo

administrativo os documentos e esclarecimentos considerados essenciais à análise do pedido.

Contudo, esta, apesar de devidamente notificada através do ofício n.º 7682, datado de

26.06.2013, não deu cumprimento ao solicitado.

xiii. Ora, o órgão competente para a instrução do pedido não pode substituir se ao requerente na

apresentação dos elementos em falta, pois é sobre este que impende o ónus de alegação e

prova da ocorrência do facto ilícito, conforme determina o artigo 342.º do Código Civil.

xiv. Assim, atendendo à insuficiência de elementos nos autos que permitam comprovar os factos

alegados pela requerente, em especial, à existência de um facto ilícito e de culpa dos serviços

municipais pelos danos ocorridos na esfera jurídica daquele, não se impõe, por mera lógica, a

análise dos demais pressupostos da responsabilidade civil extracontratual quando um destes

não se verifique, dada a indispensabilidade de verificação cumulativa dos mesmos.

xv. Face ao exposto, o pedido de indemnização civil apresentado por Neuza Alexandra Lopes

Gonçalves deverá ser indeferido com fundamento na não verificação cumulativa dos

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual.»

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica e

Administrativa n.º 51/RCE/2013, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão

apresentada naquela informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes,

manifestar a intenção de indeferir o pedido de indemnização civil apresentado por Neuza Alexandra

Lopes Gonçalves.

Mais deliberou mandar notificar a requerente do teor da presente deliberação, nos termos e para

os efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo,

concedendo lhe o prazo de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciar por escrito quanto ao projeto

de decisão final, informando a do horário e do local para consulta do processo e remetendo lhe cópia

da presente deliberação e da informação jurídica na qual a mesma se fundamenta.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

4.1.12. Pedido de indemnização civil apresentado por Adriano Ferreira da Ponte (ENT. 2013/4947)

DLB N.º 1020/13 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe,

do qual consta a Informação Jurídica n.º 47/RCE/2013, prestada em 21.06.2013, pela Divisão Jurídica e

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório

do respetivo procedimento (ENT. 2013/4947) e da qual fazem parte integrante (ANEXO O). Esta

informação contém a análise técnica e a proposta de deferimento do pedido, com fundamento na

existência de uma responsabilidade pelo risco decorrente do uso de uma máquina aparadora utilizada

nos trabalhos de limpeza de bermas da Rua Principal da Brejieira, freguesia de Santa Eufémia, concelho

de Leiria, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e nos

termos que abaixo se transcrevem:
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i. «Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma

dolosa ou negligente, com as obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem

técnica que sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem se

na obrigação de indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.

ii. Na situação em análise cumpre averiguar se os factos trazidos ao presente processo

administrativo (p.a.) são suscetíveis de fazer pender sobre o Município de Leiria a

responsabilidade de proceder à reparação dos danos que o requerente invoca.

iii. Da análise aos factos constantes dos autos resulta a confirmação da existência de danos no

“capot” da viatura com a matrícula 63 82 TA, propriedade do requerente, provocados por uma

pedra projetada por uma máquina roçadora utilizada por trabalhadores municipais nos

trabalhos de limpeza de bermas e valetas da Estrada Principal da Brejieira, freguesia de Santa

Eufémia.

iv. Assim, goza o mesmo de legitimidade para requerer a reparação dos danos ao Município de

Leiria e junto da Câmara Municipal de Leiria que detêm, respetivamente, atribuições e

competências, no âmbito do planeamento e gestão de espaços verdes, de acordo com o

disposto nas normas vertidas nas alíneas a) do n.º 1 do artigo 13.º, na alínea a) do artigo 16.º,

da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, na alínea f) do n.º 2, e nas alíneas b) e d) do n.º 7 do

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (alterada).

v. O pedido de indemnização foi analisado ao abrigo do disposto na Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho, que aprova o Regime da

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas.

vi. De acordo com este diploma, o Estado e demais pessoas coletivas de direito público são

responsáveis pelos danos que resultem de ações ou omissões ilícitas responsabilidade por

factos ilícitos praticadas com culpa leve por titulares dos seus órgãos, funcionários ou

agentes, no exercício da função administrativa e por causa desse exercício (cfr. n.º 1 do artigo

7.º e n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada) ou de atividades

especialmente perigosas responsabilidade pelo risco (cfr. artigo 11.º da Lei n.º 67/2007, de 31

de dezembro, alterada).

vii. Os elementos juntos ao presente processo não nos permitem concluir ter existido um

incumprimento ilícito e culposo de obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou

regras de ordem técnica, que impendem sobre os serviços municipais, no âmbito da sua

atividade administrativa, o qual consubstancie um funcionamento anormal do serviço, nos

termos do n.º 4 do artigo 7.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada.

viii. Contudo, face à especial perigosidade resultante da execução daqueles trabalhos (cfr. n.º 1 do

artigo 11.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, alterada), o Município de Leiria constitui se

na obrigação de indemnizar os lesados pelos danos decorrentes daquela atividade, excepto

quando prove que ocorreu um caso de força maior ou quando o comportamento do lesado

tenha contribuído para a produção dos danos.
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ix. Entende se por caso de força maior todo o acontecimento natural ou ação humana que,

embora, previsível ou até prevenido, não se pode evitar, nem a si mesmo nem às suas

consequências, constituindo exemplo dessas situações os danos provocados pelas intempéries.

x. Na situação em apreço, consideramos que a causa dos danos provocados na viatura do

requerente não cabe no âmbito de aplicação do conceito de caso de força maior, uma vez que

estes resultaram apenas do risco associado ao exercício da atividade de manuseamento de

uma máquina de aparar para realizar trabalhos de limpeza de bermas e valetas em

cumprimento das atribuições do Município de Leiria e dentro das competências que são

conferidas à Câmara Municipal.

xi. No que diz respeito ao comportamento do lesado, não existem nos autos elementos que

permitam afirmar que tenha contribuído para a ocorrência dos danos.

xii. Assim, face às considerações que antecedem, o pedido de indemnização civil apresentado por

Adriano Ferreira da Ponte deverá ser deferido, no montante de €120, conforme consta do

orçamento de fls. 05 do p.a., e com fundamento na existência de uma responsabilidade pelo

risco decorrente do uso de uma máquina aparadora utilizada nos trabalhos de limpeza de

bermas da Rua Principal da Brejieira, freguesia de Santa Eufémia, concelho de Leiria.»

xiii. Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento (PRC) n.º 1773/2013 e a

requisição externa de despesa (RED) n.º 2092/2013.

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica n.º

47/RCE/2013, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão apresentada naquela

informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes, deferir o pedido de

indemnização civil apresentado por Adriano Ferreira da Ponte, no montante de €120.

Mais deliberou mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação com dispensa de

audiência dos interessados ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 103.º do Código do

Procedimento Administrativo.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

4.1.13. Pedido de indemnização civil apresentado por Toni Rogério Pereira Sismeiro (ENT. 2013/9044)

DLB N.º 1021/13 | Presente o processo relativo ao pedido de indemnização civil referido em epígrafe,

do qual consta a Informação Jurídica n.º 48/RCE/2013, prestada em 09.08.2013, pela Divisão Jurídica e

Administrativa da Câmara Municipal de Leiria, que se anexa à presente ata, acompanhada do relatório

do respetivo procedimento (ENT. 2013/9044) e da qual fazem parte integrante (ANEXO P). Esta

informação contém a análise técnica e a proposta de deferimento do pedido, com fundamento na

existência de uma responsabilidade pelo risco decorrente do uso de uma máquina de cortar relva

aparadora utilizada nos trabalhos de jardinagem realizados junto ao Mercado Municipal de Leiria, sito

na freguesia de Leiria, concelho de Leiria, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º

67/2007, de 31 de dezembro, e nos termos que abaixo se transcrevem:

i. «Sempre que o Estado e as demais entidades públicas deixem de cumprir, de uma forma dolosa ou

negligente, com as obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou de ordem técnica que

sobre eles impendem, no âmbito da sua atividade administrativa, constituem se na obrigação de

indemnizar os lesados, nos termos do disposto no Regime da Responsabilidade Civil
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Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho.

ii. Na situação em análise cumpre averiguar se os factos trazidos ao presente processo administrativo

(p.a.) são suscetíveis de fazer pender sobre o Município de Leiria a responsabilidade de proceder à

reparação dos danos que o requerente invoca.

iii. Os factos constantes dos autos permitem confirmar a ocorrência de danos no vidro lateral da

viatura, propriedade do requerente, provocados por detritos projetados pela máquina de cortar

relva utilizada por uma trabalhadora municipal quando executava trabalhos de jardinagem junto ao

Mercado Municipal de Leiria.

iv. Assim, goza o mesmo de legitimidade para requerer a reparação dos danos ao Município de Leiria,

uma vez que este e a Câmara Municipal de Leiria detêm, respetivamente, atribuições e

competências, no âmbito do planeamento e gestão de espaços verdes, de acordo com o disposto

nas normas vertidas nas alíneas a) do n.º 1 do artigo 13.º, na alínea a) do artigo 16.º, da Lei n.º

159/99, de 14 de Setembro, na alínea f) do n.º 2, e nas alíneas b) e d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei

n.º 169/99, de 18 de Setembro (alterada).

v. O pedido de indemnização foi analisado ao abrigo do disposto na Lei n.º 67/2007, de 31 de

dezembro, alterada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de julho, que aprova o Regime da Responsabilidade

Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas.

vi. De acordo com este diploma, o Estado e demais pessoas coletivas de direito público são

responsáveis pelos danos que resultem de ações ou omissões ilícitas responsabilidade por factos

ilícitos praticadas com culpa leve por titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes, no

exercício da função administrativa e por causa desse exercício (cfr. n.º 1 do artigo 7.º e n.º 1 do

artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada) ou de atividades especialmente

perigosas responsabilidade pelo risco (cfr. artigo 11.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro,

alterada).

vii. Os elementos juntos ao presente processo não nos permitem concluir ter existido um

incumprimento culposo de obrigações constitucionais, legais, regulamentares ou regras de ordem

técnica, que impendem sobre os serviços municipais, no âmbito da sua atividade administrativa, o

qual consubstancie um funcionamento anormal do serviço, nos termos do n.º 4 do artigo 7.º da Lei

n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada.

viii. Contudo, face à especial perigosidade resultante da execução daqueles trabalhos (cfr. n.º 1 do

artigo 11.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, alterada), o Município de Leiria constitui se na

obrigação de indemnizar os lesados pelos danos decorrentes daquela atividade, exceto quando

prove que ocorreu um caso de força maior ou quando o comportamento do lesado tenha

contribuído para a produção dos danos.

ix. Entende se por caso de força maior todo o acontecimento natural ou ação humana que, embora,

previsível ou até prevenido, não se pode evitar, nem a si mesmo nem às suas consequências,

constituindo exemplo dessas situações os danos provocados pelas intempéries.

x. Na situação em apreço, consideramos que a causa dos danos provocados na viatura do requerente

não cabe no âmbito de aplicação do conceito de caso de força maior, uma vez que estes resultaram
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apenas do risco associado ao exercício da atividade de manuseamento de uma máquina de cortar

relva utilizada nos trabalhos de jardinagem em cumprimento das atribuições do Município de Leiria

e dentro das competências que são conferidas à Câmara Municipal.

xi. No que diz respeito ao comportamento do lesado, não existem nos autos elementos que permitam

afirmar que tenha contribuído para a ocorrência dos danos.

xii. Assim, face às considerações que antecedem, o pedido de indemnização civil apresentado por Toni

Rogério Pereira Sismeiro deverá ser deferido, no montante de €76,78, conforme consta do

orçamento de fls. 12 do p.a., e com fundamento na existência de uma responsabilidade pelo risco

decorrente do uso de uma máquina de cortar relva aparadora utilizada nos trabalhos de

jardinagem realizados junto ao Mercado Municipal de Leiria, sito na freguesia de Leiria, concelho

de Leiria.»

Relativamente a esta despesa foi emitida a proposta de cabimento (PRC) n.º 1772/2013 e a

requisição externa de despesa (RED) n.º 2091/2013.

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo e o teor da Informação da Divisão Jurídica n.º

48/RCE/2013, deliberou por unanimidade concordar com a proposta de decisão apresentada naquela

informação, e, com os fundamentos de facto e de direito dela constantes, deferir o pedido de

indemnização civil apresentado por Toni Rogério Pereira Sismeiro, no montante de €76,78.

Mais deliberou mandar notificar o requerente do teor da presente deliberação com dispensa de

audiência dos interessados ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 103.º do Código do

Procedimento Administrativo.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

4.2. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Financeira

4.2.1. Pagamentos

DLB N.º 1022/13 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa à presente ata e

que dela faz parte integrante (ANEXOQ).

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor

Presidente e pelo Senhor Vice presidente, no período de 6 a 27 de agosto de 2013, correspondente às

Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs 600 a 669, às Ordens de Pagamento de Gerais n.ºs 4393 a

4420, 4426 a 4433, às Ordens de Pagamento de Faturas n.ºs 3437, 3438, 3703, 3914, 3915, 4025 a

4027, 4029 a 4032, 4035, 4038 a 4040, 4042 a 4045, 4079, 4087, 4091, 4105, 4120, 4133 a 4150, 4152,

4154 a 4159, 4161, 4163 a 4197, 4199, 4200, 4202 a 4267, 4269 a 4310, 4312 a 4347, 4350 a 4354,

4356 a 4366, 4368, 4369, 4371 a 4392, 4434 a 4547, 4549 a 4562, 4564, 4565, no valor total de

€3.321.315,85.

4.2.2. Resumos de tesouraria

DLB N.º 1023/13 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 27 de agosto de 2013,

apresentando um Total de Disponibilidades de €10.731.726,22 sendo de Operações Orçamentais

€9.576.502,84 e de Operações de Tesouraria €1.155.223,38, apenso à presente ata e que dela faz parte

integrante (ANEXO R).

A Câmara Municipal tomou conhecimento.



1739 (48)

CMLeiria/Ata n.º 19, de 2013.09.03

Im DA 15 09_A0

4.2.3. Contrato Programa entre o Município de Leiria e a Leirisport, EM relativo aos custos financeiros

associados ao financiamento das obras do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa –

revogação parcial da deliberação n.º 1534/2012, de 04/12/2012, com efeitos repristinatórios do n.º 4

da cláusula quinta e sua necessária revisão para o ano de 2013

DLB N.º 1024/13 | Considerando que:

i. A Câmara Municipal de Leiria, na sua reunião ordinária de 4/12/2012, deliberou por maioria aprovar a

proposta de revisão parcial ao “Contrato Programa e de Gestão entre o Município de Leiria e a

Leirisport, Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM”, outorgado em 08/04/2008, relativo aos custos

financeiros associados ao financiamento das obras do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães

Pessoa, bem como remeter a proposta para aprovação da Assembleia Municipal de Leiria;

ii. A Assembleia Municipal de Leiria, na sua sessão ordinária de 15/12/2012 aprovou, por maioria, o

projeto de revisão parcial do contrato, procedendo à revogação do n.º 4 da Cláusula Quinta

(“Comparticipações Financeiras”), do identificado contrato;

iii. A revisão aprovada tinha como fundamento o facto de já haver sido solicitada a transmissão singular

para o Município de Leiria, da dívida referente ao contrato de financiamento celebrado entre a

Leirisport EM e os Bancos BPI e Caixa Geral de Depósitos em 15/05/2008, no âmbito do projeto de

dissolução e liquidação da sociedade, conforme imposição da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto;

iv. Até à presente data, o Tribunal de Contas ainda não concedeu o Visto Prévio para a transmissão do

identificado contrato de financiamento para o Município de Leiria;

v. No próximo dia 16 de setembro, a Leirisport, EM terá de assumir o serviço da dívida relativo ao

financiamento, conforme previsto no contrato;

vi. Por força da revisão parcial operada ao Contrato Programa e de Gestão, não será possível ao Município

de Leiria disponibilizar os meios financeiros à Leirisport EM, que lhe têm permitido, até agora, honrar os

compromissos financeiros assumidos com a banca.

Assim, urge revogar parcialmente a deliberação n.º 1534/12, tomada em reunião da Câmara

Municipal de 04/12/2012, na qual se propunha que a Assembleia Municipal de Leiria procedesse à

revogação do n.º 4 da Cláusula Quinta do Contrato Programa, bem como propor ao órgão deliberativo

a revogação de tal ato e a repristinação da anterior redação do mesmo n.º 4 da cláusula.

Considerando ainda, que o n.º 7 da mencionada Cláusula Quinta, previa a revisão anual dos

valores das comparticipação financeiras necessárias para cumprimento do serviço da dívida, dever se á

proceder à revisão das comparticipações financeiras previstas no repristinado n.º 4 da Cláusula Quinta,

para o ano de 2013, conforme minuta que transcreve:

«Revisão Parcial ao “Contrato Programa e de Gestão entre o Município de Leiria e a

Leirisport, Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM”, outorgado em 08/04/2008, e respetivas

alterações, relativo aos custos financeiros associados ao financiamento das obras do Estádio

Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa

Considerando que o «Contrato Programa e de Gestão entre o Município de Leiria e a Leirisport,

Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM”, aprovado pela Assembleia Municipal de Leiria na sua sessão

ordinária de 28/02/2008 e outorgado em 8/04/2008, relativo aos custos financeiros associados ao
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financiamento das obras do Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa, prevê no n.º 7 da sua

Cláusula Quinta a revisão anual dos valores para o serviço da dívida, deverão as comparticipações

financeiras previstas no n.º 4 da mesma cláusula ser revistas para o ano de 2013, conforme redação que

se segue:

Cláusula Quinta

(…)

1. (…)

2. (…)

3. (…)

4. Para financiamento da sociedade pelo investimento realizado e com vista ao pagamento das

amortizações de capital, pagamento de juros e demais encargos relativos ao financiamento de longo

prazo com vencimento em setembro do corrente ano, até ao montante máximo de €914.035,92

(novecentos e catorze mil trinta e cinco euros e noventa e dois cêntimos) em 2013, sendo €372.263,74

(trezentos e setenta e dois mil duzentos e sessenta e três euros e setenta e quatro cêntimos) de

amortizações, €520.934,79 (quinhentos e vinte mil novecentos e trinta e quatro euros e setenta e nove

cêntimos) de juros e €20.837,39 (vinte mil oitocentos e trinta e sete euros e trinta e nove cêntimos) de

demais encargos, mediante crédito da conta da LEIRISPORT junto do Banco BPI, SA, montante que não

integra o âmbito de sujeição do IVA, nos termos dos números 5 e 6 do artigo 16.º e do artigo 23.º do

CIVA.

§1 O montante a transferir para pagamento das amortizações de capital pelo Município reveste a

forma de prestações acessórias não remuneradas ou de subsídio ao investimento, consoante o que for

mais adequado em termos contabilísticos.

§2 No caso das prestações acessórias, a haver restituição será no final do pagamento do empréstimo

ao consórcio, por via de uma devolução em espécie através do retorno do Estádio Municipal a

património do Município.

5. (…)

6. (…)

7. (…)

8. (…)

Leiria, ___de _____ de 2013

Pelo Município de Leiria | O Presidente da Câmara Municipal de Leiria| Raul Castro

Pela Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria E.M.|O Administrador/Liquidatário | João Carlos

de Matos Pereira”

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por maioria com os votos contra

dos senhores Vereadores José Benzinho, Carlos Vitorino, Gastão Neves, Neusa Magalhães e Blandina

Oliveira, proceder à revogação parcial da deliberação n.º 1534/12, tomada em sua reunião de

04/12/2012, na qual se propunha que a Assembleia Municipal de Leiria procedesse à revogação do n.º

4 da Cláusula Quinta (“Comparticipações Financeiras”), do “Contrato Programa e de Gestão entre o

Município de Leiria e a Leirisport, Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM”, possibilitando ao Município

de Leiria manter as comparticipações financeiras até agora realizadas para a Leirisport, de forma a que
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esta suporte os custos financeiros associados ao financiamento das obras do Estádio Municipal de

Leiria, em cumprimento do disposto nos artigo 138.º e 142.º a 144.º do Código do Procedimento

Administrativo.

Mais deliberou por maioria com os votos contra dos senhores Vereadores José Benzinho,

Carlos Vitorino, Gastão Neves, Neusa Magalhães e Blandina Oliveira, propor à Assembleia Municipal de

Leiria a revogação da sua decisão de revogar o n.º 4 da identificada Cláusula Quinta do Contrato

Programa, tomada na sua sessão de 15/12/2012, bem como a repristinação do n.º 4 da mesma cláusula

na redação aprovada em reunião da Câmara Municipal de 24/01/2012, em cumprimento do previsto no

artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto e nos artigos 142.º a 146.º do Código do Procedimento

Administrativo.

Deliberou ainda por maioria com os votos contra dos senhores Vereadores José Benzinho,

Carlos Vitorino, Gastão Neves, Neusa Magalhães e Blandina Oliveira, concordar com a minuta da

proposta de revisão do n.º 4 da Cláusula Quinta do “Contrato Programa e de Gestão entre o Município

de Leiria e a Leirisport, Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM”, bem como remetê la para aprovação

da Assembleia Municipal, conforme dispõe o artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto e autorizar

o Senhor Presidente da Câmara Municipal a proceder à sua assinatura.

Mais deliberou ainda que, caso a presente proposta de revisão mereça aprovação do órgão

deliberativo, seja devidamente anexada ao “Contrato Programa e de Gestão entre o Município de Leiria

e a Leirisport, Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM”, outorgado em 08/04/2008, e posteriormente

alterado, do qual passará a fazer parte integrante.

Deliberou por último solicitar que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em

minuta, para que possa produzir efeitos imediatos, nos termos e para os efeitos dos n.os 3 e 4 do artigo

92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação que foi dada pela Lei n.º 5 A/2002, de 11 de

janeiro.

Os valores implicados na despesa relacionada com a Revisão Parcial ao Contrato Programa

entre o Município de Leiria e a Leirisport, E.M. relativo aos custos financeiros associados ao

financiamento das obras do Estádio Municipal de Leiria foram objeto da proposta de cabimento n.o

1808/2013 e compromisso n.o 2133/2013.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

Os Senhores Vereadores Neusa Magalhães, José Benzinho, Carlos Vitorino e Gastão Neves

apresentaram uma justificação de voto, cujo teor se transcreve:

Declaração de Voto

(Ponto 4.2.3. da Reunião de Câmara de 3 setembro Contrato Programa entre o Município de Leiria e

a Leirisport, EM relativo aos custos financeiros associados ao financiamento das obras do Estádio

Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa – revogação parcial da deliberação n.º 1534/2012, de

04/12/2012, com efeitos repristinatórios do n.º 4 da cláusula quinta e sua necessária revisão para o

ano de 2013)

Considerando:

1. A maioria liderada pelo partido socialista não cuidou de pedir qualquer avaliação sobre o processo de

transferência do activo “estádio” e do empréstimo de longo prazo parqueado na empresa municipal,

evitando assim o persistente “desfazer” de deliberações.
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2. Na mesma linha de irresponsabilidade política a maioria tem vindo a garantir repetidamente (incluindo

por escrito) que “o processo de dissolução, liquidação e extinção da empresa Leirisport está em curso,

com um horizonte temporal delimitado entre 1 de Março e 31 de agosto de 2013, prevendo se a

hipótese, salvo situações imponderáveis, de uma conclusão antes do prazo limite, apontando se a data

de 31 de julho de 2013” (por todos consulte se o “Quarto relatório intercalar de liquidação da empresa

Leirisport Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM. Junho de 2013”, presente ao executivo na última

reunião de Câmara, realizada a 13 de Agosto último).

3. Apenas agora, na reunião de 3 de Setembro, a maioria liderada pelo Partido Socialista assume que não

pode cumprir aquilo que, que desde há muito, se percebeu iria acontecer e que os vereadores do PSD

oportunamente denunciaram: o processo de dissolução, liquidação e extinção da empresa Leirisport

não ocorrerá antes das próximas eleições autárquicas, ou seja, um mandato não foi suficiente para

cumprir esta medida.

4. A leviandade de aprovar, conforme deliberação da reunião ordinária de 4/12/2012, a proposta de

revisão parcial ao “Contrato Programa e de Gestão entre o Município de Leiria e a Leirisport, Desporto,

Lazer e Turismo de Leiria, EM”, outorgado em 08/04/2008, relativo aos custos financeiros associados ao

financiamento das obras do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa, sem estarem

articuladas as respectivas comparticipações financeiras à dívida referente ao contrato de financiamento

celebrado entre a Leirisport EM e os Bancos BPI e Caixa Geral de Depósitos em 15/05/2008 com a

transmissão singular para o Município de Leiria do activo.

Votamos contra a proposta apresentada com fundamento nos considerandos anteriores,

designadamente para efeitos do nº 2 do art. 28º do CPA.

Leiria, 3 de Setembro de 2013

Os Vereadores

Neusa Magalhães

José Benzinho

Carlos Vitorino

Gastão Neves»

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira apresentou uma justificação de voto, cujo teor se

transcreve:

«DECLARAÇÃO DE VOTO

(ponto 4.2.3 da OT da reunião de 03.09.2013 da Câmara Municipal de Leiria)

Na proposta apresentada no mencionado ponto da Ordem de Trabalhos, propõe se que este Executivo

Municipal, no ponto 4.2.3, Contrato Programa entre o Município de Leiria e a Leirisport, EM relativo

aos custos financeiros associados ao financiamento das obras do Estádio Municipal de Leiria – Dr.

Magalhães Pessoa, delibere proceder à revogação parcial da deliberação n.º 1534/12, tomada em sua

reunião de 04/12/2012, na qual se propunha que a Assembleia Municipal de Leiria procedesse à

revogação do n.º 4 da Cláusula Quinta (“Comparticipações Financeiras”), do “Contrato Programa e de

Gestão entre o Município de Leiria e a Leirisport, Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM”,

possibilitando ao Município de Leiria manter as comparticipações financeiras até agora realizadas para

a Leirisport, de forma a que esta suporte os custos financeiros associados ao financiamento das obras
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do Estádio Municipal de Leiria, em cumprimento do disposto nos artigo 138.º e 142.º a 144.º do Código

do Procedimento Administrativo.

Considerando:

a deliberação n.º 1534/12, tomada em reunião de 04/12/2012, e a fundamentação apresentada;

a deliberação n.º 0183/13, tomada em reunião de 19/02/2013, referente ao projeto de dissolução e

liquidação da sociedade “LEIRISPORT, Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM”;

e o pedido apresentado ao Tribunal de Contas com vista à obtenção de visto prévio sobre a transmissão

de contratos de empréstimo da Leirisport, EM, para o Município de Leiria, no âmbito da dissolução da

empresa;

face ao exposto, voto contra no ponto 4.2.3 e apresento a presente declaração de voto,

designadamente, para os efeitos do n.º 2 do Art.º 28.ºdo CPA.

Leiria, 03 de setembro de 2013

A Vereadora

(Blandina Oliveira)»

4.2.4. XVIII Modificação ao Orçamento e às Opções do Plano. Ratificação

DLB N.º 1025/13 | Presente a XVIII Modificação ao Orçamento e às Opções do Plano para o presente

ano de 2013 que se consubstancia na XVII Alteração ao Orçamento da Despesa, XIII Alteração ao Plano

de Investimentos e na XIII Alteração ao Plano de Atividades de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

Analisado o assunto, a Câmara Municipal, deliberou por maioria com os votos contra dos

senhores Vereadores José Benzinho, Carlos Vitorino, Gastão Neves, Neusa Magalhães e Blandina

Oliveira, ratificar o despacho do Sr. Presidente de Câmara, datado de 26 de agosto, que autoriza a XVIII

Modificação ao Orçamento que se consubstancia na XVII Alteração ao Orçamento da despesa com

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €1.048.035,92 cada, e a XVIII Modificação

às Opções do Plano com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €1.033.035,92

cada, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada

pela Lei n.º 5 A/2002, de 11 de Janeiro.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

Os Senhores Vereadores Neusa Magalhães, José Benzinho, Carlos Vitorino e Gastão Neves

apresentaram uma justificação de voto, cujo teor se transcreve:

«DECLARAÇÃO DE VOTO

Tratando se do Orçamento e as Grandes Opções do Plano documentos orientadores e estratégicos para

a atividade do Município, entendem os Vereadores eleitos pelo PSD que as alterações vêm agravar e

distorcer ainda mais os documentos orçamentais, nomeadamente ao nível da despesa mantendo,

assim, todas as gorduras anteriormente identificadas, pelo apresentam a presente declaração de voto

contra, designadamente, para os efeitos do n.º 2 do artigo 28.ºdo CPA.

Leiria, 3 de setembro de 2013

Os Vereadores

José Benzinho
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Neusa Magalhães

Carlos Vitorino

Gastão Neves»

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira apresentou uma justificação de voto, cujo teor se

transcreve:

«DECLARAÇÃO DE VOTO

(ponto 4.2.4 da OT da reunião de 03.09.2013 da Câmara Municipal de Leiria)

Na proposta apresentada no mencionado ponto da Ordem de Trabalhos, propõe se que este Executivo

Municipal, no ponto 4.2.4, XVIII Modificação ao Orçamento e às Opções do Plano, delibere ratificar o

despacho do Sr. Presidente de Câmara, datado de 26 de agosto, que autoriza a XVIII Modificação ao

Orçamento que se consubstancia na XVII Alteração ao Orçamento da despesa.

Tratando se o Orçamento e as Grandes Opções do Plano de um documento de natureza estratégica,

alterações persistentes desvirtuam o documento inicialmente aprovado.

Face ao exposto, voto contra no ponto 4.2.4 e apresento a presente declaração de voto,

designadamente, para os efeitos do n.º 2 do Art.º 28.ºdo CPA.

Leiria, 03 de setembro de 2013

A Vereadora

(Blandina Oliveira)»

4.2.5. Adesão do Município ao Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida Aprovação de Contrato

FInanceiro para uma Parceria Comenius Regio

DLB N.º 1026/13 | Presente pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal o Contrato Financeiro, em

anexo e que faz parte integrante da presente deliberação, no âmbito da Candidatura do Município de

Leiria ao Programa Aprendizagem ao Longo da Vida – Comenius Regio.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar o

contrato financeiro para uma parceria Comenius Regio no âmbito do Programa de Aprendizagem ao

Longo da Vida, contrato n.º 2013 1 FR1 COM13 49317 2, e dar poderes ao Senhor Presidente da

Câmara Municipal para a sua outorga.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

4.2.6. Fixação do valor da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para o ano de 2014

revogação substitutiva da deliberação da Câmara Municipal n.º 846/2013, de 23/07/2013

DLB N.º 1027/13 | Considerando a informação do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística

datada de 08/08/2013, relativamente à diferenciação da minoração do Imposto Municipal sobre

Imóveis (IMI), nas zonas agora abrangidas pela Área de Reabilitação Urbana de Leiria (ARU), onde se

inclui o eixo da Av. Heróis de Angola/Maringá, que se transcreve na íntegra:

“Conforme o previsto na alínea a) do artigo 14º do Decreto Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado

pela lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, a alteração da Área de Reabilitação Urbana, aprovada por

deliberação da Assembleia Municipal de 15/12/2012, segundo proposta da Câmara municipal de

04/12/2012 obrigou à definição dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o

Património, tendo ficado definido, entre outros benefícios, a minoração do IMI para a área territorial
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definida pelo perímetro da Área de Reabilitação Urbana, (ARU), não abrangendo os imóveis devolutos

ou degradados, cujo estado ponha em risco a segurança pública.

A nova Área de Reabilitação Urbana veio a incluir o eixo da Av. Heróis de Angola / Maringá, de génese

mais recente, que apresenta características muito diferentes relativamente à anterior ARU,

designadamente quanto às condições do edificado e do espaço público, que na sua maior parte se

encontra em razoável estado de conservação, embora a necessitar de reconversão a nível dos usos.

Neste contexto faz sentido haver uma diferenciação quanto à minoração das taxas a aplicar

relativamente ao IMI, com uma redução menor para a zona de edificação mais recente (área 2 planta

anexa), mantendo se a redução que foi objeto de deliberação apenas para a área correspondente à

anterior delimitação da ARU (área 1 planta anexa).”, (cfr. INT 2013/8206).

Considerando que a Câmara Municipal de Leiria, na sua reunião de 23/07/2013, deliberou

propor à Assembleia Municipal de Leiria, o valor das taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI),

para o ano de 2014, não tendo sido contemplada esta pertinente diferenciação de minoração na Área

de Reabilitação Urbana, (ARU), propõe se, a revogação substitutiva da deliberação n.º 846/2013, de

23/07/2013, pela presente proposta, com fundamento na sua inconveniência, e ao abrigo do disposto

no artigo 147.º do Código do Procedimento Administrativo (“Alteração e substituição dos atos

administrativos”).

Assim, é apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, em substituição da

anteriormente aprovada, a seguinte proposta de fixação do valor das taxas do Imposto Municipal sobre

Imóveis (IMI) para o ano de 2014:

1) prédios urbanos [alínea b) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI, alterado pela Lei n.º 64 B/2011, de 30/12] –

0,675% (máximo legal 0,8% mínimo 0,5%)

2) prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI [alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI, alterado pela

Lei n.º 64 B/2011, de 30/12] – 0,375% (máximo legal 0,5% mínimo 0,3%)

3) para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área de Reabilitação Urbana (ARU)

conforme delimitação publicada no Diário da República, 2.ª série, de 14 fevereiro, Aviso n.º 2282/2013,

minoração para a zona identificada por Área 1 no mapa em anexo e que faz parte integrante da

presente deliberação:

3.1) 23% para a taxa da alínea b) do n.º 1, do artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa efetiva de 0,52%;

3.2) 20% para a taxa da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa efetiva de 0,30%.

4) para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área de Reabilitação Urbana (ARU)

conforme delimitação publicada no Diário da República, 2.ª série, de 14 fevereiro, Aviso n.º 2282/2013,

minoração para a zona identificada por Área 2 no mapa em anexo e que faz parte integrante da

presente deliberação:

4.1) 10% para a taxa da alínea b) do n.º 1, do artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa efetiva de 0,61%;

4.2) 10% para a taxa da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa efetiva de 0,34%.

5) para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área de Reabilitação Urbana (ARU)

conforme delimitação publicada no Diário da República, 2.ª série, de 14 fevereiro, Aviso n.º 2282/2013,

majoração:
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5.1) de 30% para os prédios urbanos degradados não devolutos;

5.2) para o triplo dos prédios urbanos devolutos nos termos do n.º 3 do artigo 112.º do CIMI, com a

redação dada pela Lei n.º 64 B/2011, de 30 de dezembro.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade, revogar com

fundamento na sua inconveniência a deliberação n.º 846/2013, tomada em sua reunião de 23/07/2013,

ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 142.º e 147.º do Código do Procedimento

Administrativo, em que era proposto submeter à Assembleia Municipal de Leiria os valores da taxas de

Imposto Municipal sobre Imóveis, para o ano de 2014, substituindo a pela proposta exarada na

presente deliberação.

Mais deliberou por unanimidade, para efeitos do n.º 1 do artigo 112.º do Código do Imposto

Municipal Sobre Imóveis (CIMI), remeter a presente proposta de fixação dos valores do IMI para o ano

de 2014 à Assembleia Municipal de Leiria nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e

para efeitos do disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 53.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de

Setembro.

Deliberou ainda solicitar que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta

para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.º 3 e 4 do artigo

92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

4.3. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão de Aprovisionamento e Património

4.3.1. Emissão de parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75.º da Lei n.º 66 – B/2012, de 31

de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2013 – LOE 2013). Ratificação do despacho proferido

pelo senhor Vice Presidente da Câmara Municipal atentas as circunstâncias excecionais e urgentes

referentes a alguns processos em curso

DLB N.º 1028/13 | Presente o despacho do senhor vice presidente da Câmara Municipal de Leiria

datado de 22 de agosto de 2013, na sequência de uma informação da Divisão de Aprovisionamento e

Património (ANEXOS S), cujo teor se transcreve: «Concordo com o teor da informação precedente, a qual

passa a fazer parte integrante deste meu despacho e dou aqui por inteiramente reproduzida e dou

parecer prévio favorável, ao abrigo do artigo 75.º da Lei n.º 66 B/2012, de 31 de dezembro aos

processos de aquisição dos serviços supra mencionados, com vista à posterior contratação.

Este meu despacho é proferido atentas as circunstâncias excecionais e urgentes que a situação em

apreço reclama.

Assim, este despacho deve ser sujeito a ratificação na próxima reunião de Câmara Municipal, sob

pena de anulabilidade, conforme determina o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,

alterada pela Lei n.º 5 A/2002, de 11 de janeiro.»

Refira se que a emissão deste parecer prévio vinculativo tem em vista a contratação de serviços

para o desenvolvimento do programa Viver Activo – Temporada 2013 2014.

A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação e depois de analisar o assunto, ao

abrigo disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5

A/2002, de 11 de janeiro, deliberou por maioria com os votos contra dos senhores Vereadores José

Benzinho, Carlos Vitorino, Gastão Neves, Neusa Magalhães e Blandina Oliveira ratificar o despacho do
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senhor vice presidente da Câmara Municipal, datado de 22 de agosto de 2013, nos termos do artigo

75.º da Lei n.º 66 B/2012 de 31 dezembro, tendo em vista a contratação de serviços para o

desenvolvimento do programa Viver Activo – Temporada 2013 2014.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

Os Senhores Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Caarlos Vitorino e Gastão Neves

apresentaram uma justificação de voto cujo teor se transcreve:

«DECLARAÇAO DE VOTO

Na proposta apresentada no mencionado ponto da Ordem de Trabalhos, propõe se que este Executivo

Municipal aprove a ratificação da emissão do parecer prévio vinculativo para a adjudicação definitiva.

Considerando que a justificação apresentada não se encontra devidamente fundamentada, os

Vereadores eleitos pelo PSD votam contra por possível viabilização da aquisição de bens e serviços com

os quais não concordam, o que no âmbito do processo de apreciação da proposta de orçamento para

2013 considerámos pouco justificadas o que se traduziu na sua não aprovação, apresentando a

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

Procedimento Administrativo.

Câmara Municipal de Leiria, 3 de setembro de 2013

José Benzinho

Neusa Magalhães

Carlos Vitorino

Gastão Neves»

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira apresentou uma justificação de voto, cujo teor se

transcreve:

«DECLARAÇÃO DE VOTO

(ponto 4.3.1 da OT da reunião de 03.09.2013 da Câmara Municipal de Leiria)

Na proposta apresentada no mencionado ponto da Ordem de Trabalhos, propõe se que este

Executivo Municipal, no ponto 4.3.1, emita parecer prévio vinculativo e ratifique o despacho do Senhor

Vice Presidente da Câmara Municipal, nos termos do artigo 75.º da Lei n.º 66 B/2012, de 31 de

dezembro, respectivamente.

Relativamente aos contratos de aquisição de serviços dispõe o artigo 75º da Lei n.º 66

B/2012, de 31 de dezembro, que carece de parecer prévio vinculativo a celebração ou a renovação de

contratos de aquisição de serviços. Dispõe ainda o nº 8 do referido preceito que nas autarquias locais,

o parecer previsto no n.º 4 é da competência do órgão executivo e depende da verificação dos

requisitos previstos nas alíneas a) e c) do n.º 5, bem como da alínea b) do mesmo número com as

devidas adaptações, sendo os seus termos e tramitação regulados pela portaria referida no n.º 1 do

artigo 6.º do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3 B/2010, de 28 de

abril.

De acordo com o disposto na Portaria nº 4 A/2011 de 3 de janeiro, nomeadamente no nº 1 do

artigo 3º, o parecer prévio vinculativo deverá ser pedido antes da decisão de contratar e de acordo com

o nº2 do mesmo artigo instruído com vários elementos. Assim, pelo exposto entendo que sempre que

estejamos face a uma renovação ou celebração de um contrato de aquisição de serviços, antes da

decisão de contratar, o dirigente máximo do órgão ou serviço que necessita proceder à celebração ou
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renovação dos mesmos contratos, tem que solicitar ao órgão executivo o parecer prévio vinculativo,

que deverá estar instruído de acordo com o disposto no nº2 do artigo 3º da Portaria 4 A/2011.

Considerando o disposto no nº10 do artigoº75 da Lei n.º 66 B/2012, de 31 de dezembro, são

nulos os contratos de aquisição de serviços celebrados ou renovados sem o parecer prévio do orgão

executivo previsto nos n.os 4 a 8 do referido preceito. Nos termos do artigo 133º do código do

Procedimento (CPA) são nulos os actos para os quais a lei comine expressamente essa forma de

invalidade.

Adicionalmente, e de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro não

foi apresentada informação sobre os fundos disponíveis.

Pelos motivos referidos, voto contra no ponto 4.3.1 e apresento a presente declaração de

voto, designadamente, para os efeitos do n.º 2 do Art.º 28.ºdo CPA.

Leiria, 03 de setembro de 2013

A Vereadora

(Blandina Oliveira)»

4.3.2. Ajuste direto n.º 85/2013 Contratação de ROC/SROC e auditor externo das contas do

Município de Leiria, SMAS e Teatro José Lúcio da Silva. Nomeação de auditor externo

DLB N.º 1029/13 | Presente a proposta da Divisão de Aprovisionamento e Património com o seguinte

conteúdo:

Considerando:

i. A decisão de adjudicação e de autorização para realização da despesa proferida pelo Sr. Vice

presidente, datada de 22/08/2013 (vide anexo Q);

ii. Que ao abrigo do estipulado no n.º 2 ao artigo 47.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, Lei das

Finanças Locais, alterada, “o auditor externo é nomeado por deliberação da assembleia

municipal de entre revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas”;

iii. Que a notificação da decisão de adjudicação ao adjudicatário aguarda decisão relativa ao

ponto anterior.

Propõe se que a Câmara Municipal, nos termos do estipulado no n.º 2 ao artigo 47.º da Lei n.º

2/2007, de 15 de janeiro, Lei das Finanças Locais, alterada, remeta à Assembleia Municipal a presente

proposta com vista à nomeação da entidade Oliveira, Reis & Associados, SROC, Lda, para assegurar a

auditoria externa das contas do Município de Leiria, SMAS e Teatro José Lúcio da Silva, referente aos

exercícios dos anos de 2014, 2015 e 2016.

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

prestada pela Divisão de Aprovisionamento e Património, deliberou por unanimidade remeter à

Assembleia Municipal a presente proposta com vista à nomeação da entidade Oliveira, Reis &

Associados, SROC, Lda, para assegurar a auditoria externa das contas do Município de Leiria, SMAS e

Teatro José Lúcio da Silva.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

4.3.3. Convite com vista à aquisição de combustíveis rodoviários, em postos de abastecimento

públicos e a granel, ao abrigo ao Acordo Quadro [AQ CR 2012], celebrado pela ANCP – Agência
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Nacional de Compras Públicas E.P.E. Autorização da realização da despesa, abertura do

procedimento e aprovação da repartição de encargos por mais de um ano económico

DLB N.º 1030/13 | Presente proposta da Divisão de Aprovisionamento e Património com o seguinte

conteúdo:

Considerando:

A necessidade de garantir a aquisição de combustíveis rodoviários, em postos de abastecimento

públicos e a granel;

A existência do Acordo Quadro para fornecimento de combustíveis rodoviários, celebrado pela

ANCP – Agência Nacional de Compras Públicas E.P.E. [AQ CR 2012];

Que nos termos do artigo 259.º do Código dos Contratos Públicos (CCP) a entidade adjudicante deve

dirigir se aos

cocontratantes do Acordo Quadro que reúnam as condições necessárias para a execução das

prestações objeto do

contrato a celebrar um convite à apresentação de propostas;

O Contrato de Adesão celebrado entre a Câmara Municipal de Leiria e a Agência Nacional de

Compras Públicas, E.P.E., no qual está contemplado o Acordo Quadro AQ CR 2012 combustíveis

rodoviários;

Propõe se que seja desencadeado o procedimento de convite ao abrigo do Acordo Quadro AQ

CR 2012 combustíveis rodoviários, nos termos do artigo 259.º do Código dos Contratos Públicos (CCP).

Do procedimento concursal:

1. Para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima se que o

respetivo preço contratual não deverá exceder €401.626,02 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de

acordo com dados constantes da tabela abaixo:

Tipo de bem Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017 TOTAL

Gasolina sem chumbo 95 17.886,18 € 21.951,22 € 21.951,22 € 4.065,04 € 65.853,66 €

Gasolina sem chumbo 98 5.284,55 € 6.097,56 € 6.097,56 € 1.219,51 € 18.699,19 €

Gasóleo normal 73.170,73 € 89.430,89 € 89.430,89 € 16.260,16 € 268.292,68 €

Gasóleo normal a granel 8.130,08 € 16.260,16 € 16.260,16 € 4.471,54 € 45.121,95 €

Portagens 813,01 € 1.219,51 € 1.219,51 € 406,50 € 3.658,54 €

Total: 105.284,55 € 134.959,35 € 134.959,35
€

26.422,76 € 401.626,02 €

(a) Acresce IVA à taxa legal em vigor

2. Sendo a realização de despesas em mais de um ano económico e em ano económico que não seja o

da sua realização, a abertura do procedimento está sujeita à prévia autorização da Assembleia

Municipal, nos termos do disposto nos n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do Decreto Lei n.º 197/ 99, de 8 de

junho, que regula a realização de despesas em mais de um ano económico ou em ano económico que

não seja o da sua realização, aplicado por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto lei

n.º18/2008, de 29 de janeiro, conjugado com a alínea c) do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
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fevereiro – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), condição imprescindível para a

abertura do procedimento.

8. Em conformidade com a deliberação 14.4, constante da ata n.º 8, datada de 06/04/2010, é da

competência do Senhor Presidente da Câmara Municipal, no uso de delegação de competências, a

aprovação das peças do procedimento, das quais se destaca:

Divisão em 2 lotes (lote 1 combustíveis rodoviários em postos de abastecimento, incluindo portagens;

lote 2 Gasóleo a granel);

Prazo de vigência do contrato a celebrar – até 3 anos ou até esgotar os montantes previstos para o

fornecimentos dos bens;

Opção pelo critério de adjudicação do mais baixo preço (desconto unitário a aplicar aos preços de

referência, mais elevado).

9. Relativamente à tramitação procedimental, propõe se que, nos termos do artigo 259.º do Código

dos Contratos Públicos (CCP), deverá ser dirigido um convite à apresentação de propostas aos

cocontratantes do Acordo Quadro AQ_CR_2012 – Combustíveis Rodoviários lote 2 e lote 6.

10. Quanto ao modo de apresentação de propostas propõe se que a entrega ocorra na plataforma

eletrónica – www.anogov.com.

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

seguintes elementos:

A Efetivos

Luís Oliveira

Sofia Pereira

Artur Figueiredo

B – Suplentes

Sofia Romão

Licínia Duarte

12. Ao abrigo do n.º 2, artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), propõe se que sejam

delegadas no Júri nomeado as seguintes competências:

Prestação de esclarecimentos e retificações de erros e omissões das peças do procedimento (artigo

50.º do CCP);

Decisão de prorrogação de prazos (artigo 64.º e artigo 133.º do CCP);

Decisão acerca de erros e omissões do caderno de encargos identificados pelos interessados (artigo

61.º do CCP);

Decisão sobre a classificação de documentos que constituem a proposta (artigo 66.º do CCP);

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

86.º do CCP, fixando lhe um prazo, não superior a 5 dias, para que se pronuncie, por escrito, ao abrigo

do direito de audiência prévia (artigo 86.º do CCP);

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

caducidade da adjudicação, caso não seja imputável ao adjudicatário a não apresentação dos

documentos de habilitação, nos termos do n.º 1, do artigo 86.º do CCP (n.º 3, do artigo 86.º do CCP).
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com o teor da proposta da

Divisão de Aprovisionamento e Património, deliberou por unanimidade no uso da competência que lhe

é conferida pela alínea d) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei

n.º 5 A/2002, de 11 de janeiro:

Autorizar a abertura do procedimento por convite ao abrigo do Acordo Quadro AQ CR 2012

combustíveis rodoviários, nos termos do artigo 259.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), conforme

acima proposto;

Autorizar a realização da despesa ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto Lei n.º

197/99, de 8 de junho, aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto Lei n.º

18/2008, de 29 de janeiro;

Submeter à Assembleia Municipal para efeitos de prévia autorização nos termos do disposto nos

n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do Decreto Lei n.º 197/ 99, de 8 de junho, aplicado por força da alínea f) do

n.º 1 do artigo 14.º do Decreto lei n.º18/2008, de 29 de janeiro, conjugado com a alínea c) do artigo 6.º

da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), condição

imprescindível para a abertura do procedimento, solicitando que a deliberação da Assembleia

Municipal seja aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos

previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada.

Designar como membros do júri os supramencionados no ponto 11, nos termos do n.º 1 do artigo

67.º do CCP;

Delegar nos membros do júri, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP, as competências

enunciadas no ponto 12.

Para efeitos de cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, o mesmo não será

feito ao abrigo do orçamento de 2013, considerando que haverá lugar a despesa no presente ano

económico.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

4.3.4. Cedência de duas tasquinhas metálicas à Freguesia de Cortes

DLB N.º 1031/13 | Presente a proposta da Divisão de Aprovisionamento e Património com o seguinte

conteúdo:

Considerando:

O pedido da Freguesia de Cortes (ENT. 2013/10763), no qual solicita ao Município de Leiria a cedência

de tasquinhas metálicas usadas;

O posterior despacho do Senhor Vice Presidente da Câmara Municipal, datado de 23/08/2013,

concordando com a cedência definitiva de duas tasquinhas;

Que as referidas tasquinhas deixaram de ter utilidade no âmbito das atividades desenvolvidas pelo

Município de Leiria, encontrando se em armazém;

Propõe se a cedência à Freguesia de Cortes dos seguintes bens:

i. NI 79198 Tasquinha metálica com 6,00x3,00mts – Valor patrimonial €0,00

ii. NI 79199 Tasquinha metálica com 6,00x3,00mts – Valor patrimonial €0,00

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 6

do artigo 64.º, conjugado com a alínea e) do n.º 1 do referido artigo, ambas da Lei n.º 169/99, de 18 de
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setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5 A/2002, de 11 de janeiro, deliberou por unanimidade

autorizar a cedência das tasquinhas mencionadas à Freguesia de Cortes.

Mais deliberou ordenar à Divisão de Aprovisionamento e Património para que proceda ao

abate dos bens no inventário municipal e à emissão do respetivo auto de cessão.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

PONTO CINCO

GABINETE DEAPOIO À VEREADORA LURDESMACHADO

Apoio à Freguesia de Milagres
DLB N.º 1032/13 | Presente, pela Senhora Vereadora Lurdes Machado, uma proposta de apoio

financeiro à Freguesia de Milagres, para ampliação do Cemitério de Milagres, no montante de €

50.000,00 (cinquenta mil euros).

O custo desta obra é de € 264.669,60 (duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e

nove euros e sessenta cêntimos) acrescidos de IVA, de acordo com o constante no Processo n.º T

17/2013, registado no Departamento de Infraestruturas e Manutenção (em Anexo).

Fundamenta se este pedido no fato de o Cemitério de Milagres ter a lotação quase esgotada.

O apoio a efetuar foi objeto de proposta de cabimento n.º 1717 e compromisso n.º 1953. E encontra se

inscrito no GOP de 2013.

O montante do apoio será liquidado mediante a apresentação de facturas dos trabalhos

realizados, e confirmados pelos Serviços camarários.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5 A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por

unanimidade apoiar a Junta de Freguesia da Milagres com um apoio financeiro no montante de €

50.000,00 (cinquenta mil euros).

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

PONTO SEIS

DIVISÃO DEASSUNTOS SOCIAIS

6.1. Retificação da deliberação n.º 460/13. Anulação de receita e guias de recebimento de Maria

Augusta de Jesus Alves

DLB N.º 1033/13 | Presente uma proposta de retificação do valor total inserido na última linha

designada de “Total”, e que respeita ao valor de €2.760,12; do valor de €4,96 da guia n.º 20674 (2012);

e, da eliminação da guia n.º 26413 (2012) no valor de €14,96 por essa guia não pertencer à arrendatária

Maria Augusta Alves, da tabela infra:

Arrendatário N.º Guias
emitidas

Montante (€)

26143 (2012) 14,96

26413 (2012) 14,96

3962 (2012) 7,48

2561(2012) 14,96

6540(2012) 7,48
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Mª Augusta de Jesus Alves
(falecida)

5602(2012) 14,96

9197(2012) 7,48

8287(2012) 14,96

11705(2012) 7,48

10814 (2012) 14,96

14500(2012) 7,48

13281(2012) 14,96

17055(2012) 7,48

16300(2012) 14,96

19377(2012) 7,48

18636(2012) 14,96

21450 (2012) 7,48

20674(2012) 4,96

23640(2012) 7,48

22934 (2012) 14,96

26516(2012) 7,48

25746(2012) 14,96

29257(2012) 7,48

28306 (2012) 14,96

721(2013) 7,48

61(2013) 14,96

3687(2013) 7,48

2783(2013) 14,96

Total €2.760,12

onde deverá constar o valor total retificado de €306,68 por corresponder à soma correta do montante

das guias identificadas, e o valor de €14,96 da guia n.º 20674 (2012) conforme tabela abaixo:

Arrendatário N.º Guias
emitidas

Montante (€)

Mª Augusta de Jesus Alves (falecida)

26143 (2012) 14,96

3962 (2012) 7,48

2561(2012) 14,96

6540(2012) 7,48

5602(2012) 14,96

9197(2012) 7,48

8287(2012) 14,96

11705(2012) 7,48

10814 (2012) 14,96

14500(2012) 7,48

13281(2012) 14,96

17055(2012) 7,48

16300(2012) 14,96

19377(2012) 7,48

18636(2012) 14,96

21450 (2012) 7,48

20674(2012) 14,96

23640(2012) 7,48

22934 (2012) 14,96

26516(2012) 7,48

25746(2012) 14,96

29257(2012) 7,48
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28306 (2012) 14,96

721(2013) 7,48

61(2013) 14,96

3687(2013) 7,48

2783(2013) 14,96

Total 306,68

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas na alínea

i) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea d), do artigo 24.º, ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, e da

alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, com redação dada pela Lei n.º 5

A/2002 de 11 de janeiro, deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

6.2. Estorno de verba no âmbito de apoios concedidos a instituições

DLB N.º 1034/13 | Conforme deliberação de Câmara Municipal identificada no mapa abaixo inserido,

foi atribuído auxílio financeiro à instituição de solidariedade social indicada.

Informou a Divisão de Assuntos Sociais, com responsabilidade de monitorização dos apoios

concedidos, conforme determina o n.º 1 do artigo 108.º da Norma de Controlo Interno em vigor (NCI),

que a instituição esclareceu que não lhe foi possível implementar a atividade para a qual solicitou

auxílio financeiro, por motivos económicos (SAI. 2013/9124 e ENT. 2013/10138), propondo a anulação

e estorno da verba a seguir mencionada:

Instituição Deliberação
de Câmara

Apoio
atribuído

Cabimento e
Compromisso

Valor pago Valor a
estornar

Motivo

SAMVIPAZ –
Associação de

Solidariedade Social

Deliberação
de Câmara
nº 325/13

de
19/03/2013

€3.600,00 a
pagar
em 4
prestações

Cabimento nº
816/2013
Compromisso
nº 934/2013 €0,00

€3.600,00 Dificuldades
económicas da

própria instituição
para suportar a
totalidade das

despesas inerentes à
atividade

“Mobilidade e vida”

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto deliberou por unanimidade, concordar com a

proposta apresentada.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

6.3. Estorno de verba no âmbito de apoios concedidos a associações

DLB N.º 1035/13 | Conforme deliberação de Câmara Municipal identificada no mapa abaixo inserido,

foi atribuído auxílio financeiro à associação sem fins lucrativos indicada.

Informou a Divisão de Assuntos Sociais, com responsabilidade de monitorização dos apoios

concedidos, conforme determina o n.º 1 do artigo 108.º da Norma de Controlo Interno em vigor (NCI),

que a associação não despendeu a totalidade do valor apresentado inicialmente, através de estimativa

orçamental para a atividade para a qual solicitou auxílio financeiro para o ano de 2012 (ENT. 2012/1933

e ENT. 2012/4187; e SAI. 2013/9086), propondo o estorno da verba a seguir mencionada:

Associação Deliberação de
Câmara

Apoio
atribuído

Cabimento Valor pago Valor a
estornar

Motivo
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Associação
Portuguesa de
Deficientes

(ENT. 2012/1933
e ENT.

2012/4187)

Deliberação de
Câmara nº 265/12
de 21/02/2012
e deliberação de
retificação n.º
706/12 de
15/05/2012

€3.302,01

Compromiss
o n.º 752

Compromiss
o n.º 1029 €1.208,61

€518,40

€1.575,00

O valor despendido
pela associação na
atividade objeto do
apoio financeiro,
foi inferior ao valor
apresentado no
pedido de apoio
financeiro – ENT.
2012/1933 e ENT.
2012/4187

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto deliberou por unanimidade, concordar com a

proposta apresentada.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

PONTO SETE

GABINETE DEAPOIO AO VEREADORGONÇALO LOPES

Regulamento do Cartão Jovem Municipal de Leiria

DLB N.º 1036/13 | Presente o processo relativo ao projeto de Regulamento do Cartão Jovem Municipal

de Leiria, publicado através do Edital n.º 696/2013, do Diário da República, 2.ª Série, n.º 133, de 12 de

julho de 2013, e publicitado pelo Edital n.º 78/2013, de 29 de maio de 2013, e no portal do Município

de Leiria, em www.cm leiria.pt.”, ao abrigo do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento

Administrativo.

A Câmara Municipal, decorrido o período de apreciação pública sem que tenham sido

apresentadas quaisquer sugestões e depois de analisar o projeto de Regulamento do Cartão Jovem

Municipal de Leiria, deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada.

Mais deliberou submeter, nos termos das disposições combinadas do artigo 64.º, n.º 6, alínea

a) e do artigo 53.º, n.º 2, alínea a) ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5

A/2002, de 11 de janeiro, à aprovação da Assembleia Municipal a proposta de Regulamento do Cartão

Jovem Municipal de Leiria, com o competente Preâmbulo, solicitando que a deliberação da Assembleia

Municipal seja aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos

previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada, em substituição

da inicial nota justificativa:

«Preâmbulo

O Cartão Jovem Municipal de Leiria tem como objetivos primordiais, por um lado, conceber

benefícios aos jovens do Município de Leiria, traduzidos em isenções e reduções de preços em produtos

e serviços prestados por esta Autarquia e, por outro, estruturar um veículo privilegiado de informação e

promoção do comércio tradicional, através da concessão de descontos ao nível do comércio, serviços e

indústria das entidades associadas, procurando deste modo responder às necessidades reais sentidas

por aqueles jovens, facilitando a sua fixação e vivência na área do Município, bem como garantir, junto

das entidades associadas, uma motivação e ajuda ao desenvolvimento económico do concelho de

Leiria.

O projeto de Regulamento do Cartão Jovem Municipal de Leiria, foi elaborado ao abrigo do

disposto no n.º 7 dos artigos 112.° e 241.º, ambos da Constituição da República Portuguesa, e no uso
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das competências fixadas pela alínea a) do n.º 6 do artigo 64.° da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,

alterada e republicada pela Lei n.º 5 A/2002, de 11 de janeiro, e submetido a apreciação públicas, nos

termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, por um período de trinta dias

seguidos, contados da sua publicação no Diário da República.

A proposta de Regulamento do Cartão Jovem Municipal de Leiria foi posteriormente levada à

Assembleia Municipal de Leiria, para aprovação, no uso das suas competências em matéria

regulamentar e ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,

alterada, tendo sido aprovada em sua sessão de ___ de ___________ de ______.».

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

PONTO OITO

DIVISÃO DE JUVENTUDE E EDUCAÇÃO

8.1. Aplicação de Penalidades previstas em caderno de encargos – Ensino de Inglês no âmbito do

Programa de Atividade de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do ensino básico

DLB N.º 1037/13 | Presente informação n.º 7514/2013 da Divisão de Juventude e Educação (DIJE) que

é do seguinte teor:

Na sequência do concurso público n.º 2/2012, foi outorgado com a empresa “Atelier de Saberes

Centro de Estudos e Explicações, Lda” o competente contrato para a prestação de serviços para a

lecionação do ensino de Inglês, no âmbito do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular no

1.º ciclo do ensino básico, nos agrupamentos de escolas do Concelho de Leiria.

Considerando que em caderno de encargos relativo ao ensino de Inglês, (Concurso Público com

Publicação Internacional n.º 2/2012), se encontra previsto:

i. No n.º 1 alínea e) da Cláusula 5.ª do caderno de encargos a obrigação de proceder à substituição de

professor(es), em caso de falta ou impedimento pontual deste(s);

ii. No n.º 2 da Cláusula 10.ª do caderno de encargos a aplicação de uma penalidade no caso de

incumprimento daquela obrigação.

Considerando a informação já mencionada, prestada pela DIJE, da qual se transcreve:

1.º O incumprimento da obrigação na alínea e) do n.º1 da Cláusula 5.ª do caderno de encargos

possibilita que seja despoletado o procedimento com vista à aplicação de uma sanção pecuniária ao

prestador dos serviços, nos termos do n.º 2 da Cláusula 10.ª do caderno de encargos, conjugado com a

alínea d) do artigo 302.º e n.º 1 do artigo 329.º, ambos do Código de Contratação Pública (CCP).

2.ª Em primeira instância, deve a DIJE calcular o montante da sanção pecuniária, de acordo com a

fórmula prevista no n.º 2 da Cláusula 10.ª do caderno de encargos, e, depois, remeter o assunto à

Exma. Câmara Municipal de Leiria, na qualidade de órgão competente para a decisão de contratar, para

que, nos termos das disposições mencionadas na conclusão anterior, delibere no sentido de aplicar a

sanção ao prestador dos serviços, pelo incumprimento da obrigação na alínea e) do n.º 1 da Cláusula 5.ª

do caderno de encargos.

3.ª A decisão de aplicação da sanção pecuniária está sujeita a audiência prévia do prestador dos

serviços, por prazo não inferior a 10 dias, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 308.º do CCP,
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conjugado com os artigos 100.º e seguintes do CPA, salvo se verificarem, cumulativamente, as

condições estabelecidas no n.º 3 do artigo 308.º do CCP, caso em pode ser dispensado tal

procedimento.

Considerando o Despacho do Sr. Vereador Gonçalo Lopes, de 2013/08/12 (INT. nº 7514/2013);

Assim, apresenta se mapa resumo das faltas (de setembro 2012 a junho de 2013) e apuramento

do valor da eventual penalidade, em função do previsto contratualmente (valor da penalidade = n.º

sessões em falta X preço por sessão X 2).

Atividade: Ensino de Inglês

ATELIER DE SABERES APLICAÇÃO DE PENALIDADE

Agrupamento de Escola Faltas a considerar Valor unitário Valor Penalidade

D. Dinis 1 11,56 € 23,12 €

TOTAL 1 23,12€

Nota: Apresenta se em anexo, mapa discriminativo com as sessões asseguradas pela empresa, bem

como as faltas dos seus técnicos (sessões não asseguradas).

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade na qualidade de

órgão competente para a decisão de contratar, ao abrigo do disposto no n.º 2 da Cláusula 10.ª do

caderno de encargos, conjugado com a alínea d) do artigo 302.º e n.º 1 do artigo 329.º, ambos do

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, aplicar as

sanções pecuniárias ao prestador de serviços identificado e acima exposto, em virtude do

incumprimento da obrigação na alínea e) do n.º 1 da Cláusula 5.ª do caderno de encargos, e nos termos

do n.º 2 do artigo 308.º do CCP, conjugado com os artigos 100.º e seguintes do CPA, conceder ao

prestador de serviços, o prazo de 10 dias úteis, para, em sede de audiência prévia, se pronunciar acerca

da decisão de aplicação das referidas sanções.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

8.2. Aplicação de Penalidades previstas em caderno de encargos – Ensino de Música no âmbito do

Programa de Atividade de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do ensino básico

DLB N.º 1038/13 | Presente informação n.º 7527/2013 da Divisão de Juventude e Educação (DIJE) que

é do seguinte teor:

Na sequência do ajuste direto n.º 46/2012, foram outorgados com a empresa “FunSeven, Lda” os

competentes contratos para a prestação de serviços para a lecionação do ensino de Música, no âmbito

do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do ensino básico, no Agrupamento

de Escola de Colmeias, no Agrupamento de Escola Correia Mateus, no Agrupamento de Escola Dr.

Henrique Sommer Maceira e no Agrupamento de Escola de Marrazes, do Concelho de Leiria.

Considerando que em caderno de encargos relativo ao ensino da Música, (AD n.º 46/2012), se

encontra previsto:

i. No n.º 1 alínea e) da Cláusula 5.ª do caderno de encargos a obrigação de proceder à substituição de

professor(es), em caso de falta ou impedimento pontual deste(s);

ii. No n.º 2 da Cláusula 10.ª do caderno de encargos a aplicação de uma penalidade no caso de

incumprimento daquela obrigação.
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Considerando a informação já mencionada, prestada pela DIJE, da qual se transcreve:

1.º O incumprimento da obrigação na alínea e) do n.º 1 da Cláusula 5.ª do caderno de encargos

possibilita que seja despoletado o procedimento com vista à aplicação de uma sanção pecuniária ao

prestador dos serviços, nos termos do n.º 2 da Cláusula 10.ª do caderno de encargos, conjugado com a

alínea d) do artigo 302.º e n.º 1 do artigo 329.º, ambos do Código de Contratação Pública (CCP).

2.ª Em primeira instância, deve a DIJE calcular o montante da sanção pecuniária, de acordo com a

fórmula prevista no n.º 2 da Cláusula 10.ª do caderno de encargos, e, depois, remeter o assunto à

Exma. Câmara Municipal de Leiria, na qualidade de órgão competente para a decisão de contratar, para

que, nos termos das disposições mencionadas na conclusão anterior, delibere no sentido de aplicar a

sanção ao prestador dos serviços, pelo incumprimento da obrigação na alínea e) do n.º 1 da Cláusula 5.ª

do caderno de encargos.

3.ª A decisão de aplicação da sanção pecuniária está sujeita a audiência prévia do prestador dos

serviços, por prazo não inferior a 10 dias, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 308.º do CCP,

conjugado com os artigos 100.º e seguintes do CPA, salvo se verificarem, cumulativamente, as

condições estabelecidas no n.º 3 do artigo 308.º do CCP, caso em pode ser dispensado tal

procedimento.

Considerando o Despacho do Sr. Vereador Gonçalo Lopes, de 2013/08/12 (INT. n.º 7527/2013);

Assim, apresenta se mapa resumo das faltas (de setembro 2012 a junho de 2013) e apuramento

do valor da eventual penalidade, em função do previsto contratualmente (valor da penalidade = n.º

sessões em falta X preço por sessão X 2).

Nota: Apresenta se em anexo, mapa discriminativo com as sessões asseguradas pela empresa,

bem como as faltas dos seus técnicos (sessões não asseguradas).

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade na qualidade de

órgão competente para a decisão de contratar, ao abrigo do disposto no n.º 2 da Cláusula 10.ª do

caderno de encargos, conjugado com a alínea d) do artigo 302.º e n.º 1 do artigo 329.º, ambos do

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, aplicar as

sanções pecuniárias ao prestador de serviços identificado e acima exposto, em virtude do

incumprimento da obrigação na alínea e) do n.º 1 da Cláusula 5.ª do caderno de encargos, e nos termos

do n.º 2 do artigo 308.º do CCP, conjugado com os artigos 100.º e seguintes do CPA, conceder ao

prestador de serviços, o prazo de 10 dias úteis, para, em sede de audiência prévia, se pronunciar acerca

da decisão de aplicação das referidas sanções.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

Atividade: Ensino de Música

FUNSEVEN APLICAÇÃO DE PENALIDADE

Agrupamento de Escola Faltas a considerar Valor unitário Valor Penalidade

Colmeias 1 11,57€ 23,14 €

Correia Mateus 3 11,57€ 69,42 €

Maceira 1 12,17€ 24,34€

Marrazes 2 11,57 € 46,28 €

TOTAL 7 163,18€
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8.3. Aplicação de Penalidades previstas em caderno de encargos – Ensino da Música no âmbito do

Programa de Atividade de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do ensino básico

DLB N.º 1039/13 | Presente informação n.º 7529/2013 da Divisão de Juventude e Educação (DIJE) que

é do seguinte teor:

Na sequência do ajuste direto n.º 45/2012, foi outorgado com a empresa “Jogo do Rato –

Atividades Formativas e Educacionais, Lda” o competente contrato para a prestação de serviços para a

lecionação do ensino de Música, no âmbito do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular no

1.º ciclo do ensino básico, no Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel do Concelho de Leiria.

Considerando que em caderno de encargos relativo ao ensino da Música, (AD n.º 45/2012), se

encontra previsto:

i. No n.º 1 alínea e) da Cláusula 5.ª do caderno de encargos a obrigação de proceder à substituição de

professor(es), em caso de falta ou impedimento pontual deste(s);

ii. No n.º 2 da Cláusula 10.ª do caderno de encargos a aplicação de uma penalidade no caso de

incumprimento daquela obrigação.

Considerando a informação já mencionada, prestada pela DIJE, da qual se transcreve:

1.º O incumprimento da obrigação na alínea e) do n.º1 da Cláusula 5.ª do caderno de encargos

possibilita que seja despoletado o procedimento com vista à aplicação de uma sanção pecuniária ao

prestador dos serviços, nos termos do n.º 2 da Cláusula 10.ª do caderno de encargos, conjugado com a

alínea d) do artigo 302.º e n.º 1 do artigo 329.º, ambos do Código de Contratação Pública (CCP).

2.ª Em primeira instância, deve a DIJE calcular o montante da sanção pecuniária, de acordo com a

fórmula prevista no n.º 2 da Cláusula 10.ª do caderno de encargos, e, depois, remeter o assunto à

Exma. Câmara Municipal de Leiria, na qualidade de órgão competente para a decisão de contratar, para

que, nos termos das disposições mencionadas na conclusão anterior, delibere no sentido de aplicar a

sanção ao prestador dos serviços, pelo incumprimento da obrigação na alínea e) do n.º 1 da Cláusula 5.ª

do caderno de encargos.

3.ª A decisão de aplicação da sanção pecuniária está sujeita a audiência prévia do prestador dos

serviços, por prazo não inferior a 10 dias, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 308.º do CCP,

conjugado com os artigos 100.º e seguintes do CPA, salvo se se verificarem, cumulativamente, as

condições estabelecidas no n.º 3 do artigo 308.º do CCP, caso em pode ser dispensado tal

procedimento.

Considerando o Despacho do Sr. Vereador Gonçalo Lopes, de 2013/08/12 (INT. n.º 7529/2013);

Assim, apresenta se mapa resumo das faltas (de setembro 2012 a junho de 2013) e apuramento

do valor da eventual penalidade, em função do previsto contratualmente (valor da penalidade = n.º

sessões em falta X preço por sessão X 2).

Nota: Apresenta se em anexo, mapa discriminativo com as sessões asseguradas pela empresa, bem

como as faltas dos seus técnicos (sessões não asseguradas).

Atividade: Ensino de Música

JOGO DE RATO APLICAÇÃO DE PENALIDADE

Agrupamento de Escola Faltas a considerar Valor unitário Valor Penalidade

Rainha Santa isabel 2 11,70 € 46,80 €

TOTAL 2 46,80 €
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade na qualidade de

órgão competente para a decisão de contratar, ao abrigo do disposto no n.º 2 da Cláusula 10.ª do

caderno de encargos, conjugado com a alínea d) do artigo 302.º e n.º 1 do artigo 329.º, ambos do

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, aplicar as

sanções pecuniárias ao prestador de serviços identificado e acima exposto, em virtude do

incumprimento da obrigação na alínea e) do n.º 1 da Cláusula 5.ª do caderno de encargos, e nos termos

do n.º 2 do artigo 308.º do CCP, conjugado com os artigos 100.º e seguintes do CPA, conceder ao

prestador de serviços, o prazo de 10 dias úteis, para, em sede de audiência prévia, se pronunciar acerca

da decisão de aplicação das referidas sanções.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

8.4. Aplicação de Penalidades previstas em caderno de encargos – Atividade Física e Desportiva no

âmbito do Programa de Atividade de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do ensino básico

DLB N.º 1040/13 | Presente informação n.º 7531/2013 da Divisão de Juventude e Educação (DIJE) que

é do seguinte teor:

Na sequência do ajuste direto n.º 56/2012, foram outorgados com a associação “Atlético Clube

da Sismaria” os competentes contratos para a prestação de serviços para a lecionação da Atividade

Física e Desportiva, no âmbito do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do

ensino básico, no Agrupamento de Escolas de Colmeias e Agrupamento de Escolas José Saraiva (agora

designado por Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira), do Concelho de Leiria.

Considerando que em caderno de encargos relativo à Atividade Física e Desportiva, (AD

n.º56/2012), se encontra previsto:

i. No n.º 1 alínea e) da Cláusula 5.ª do caderno de encargos a obrigação de proceder à substituição de

professor(es), em caso de falta ou impedimento pontual deste(s);

ii. No n.º 2 da Cláusula 10.ª do caderno de encargos a aplicação de uma penalidade no caso de

incumprimento daquela obrigação.

Considerando a informação já mencionada, prestada pela DIJE, da qual se transcreve:

1.º O incumprimento da obrigação na alínea e) do n.º 1 da Cláusula 5.ª do caderno de encargos

possibilita que seja despoletado o procedimento com vista à aplicação de uma sanção pecuniária ao

prestador dos serviços, nos termos do n.º 2 da Cláusula 10.ª do caderno de encargos, conjugado com a

alínea d) do artigo 302.º e n.º 1 do artigo 329.º, ambos do Código de Contratação Pública (CCP).

2.ª Em primeira instância, deve a DIJE calcular o montante da sanção pecuniária, de acordo com a

fórmula prevista no n.º 2 da Cláusula 10.ª do caderno de encargos, e, depois, remeter o assunto à

Exma. Câmara Municipal de Leiria, na qualidade de órgão competente para a decisão de contratar, para

que, nos termos das disposições mencionadas na conclusão anterior, delibere no sentido de aplicar a

sanção ao prestador dos serviços, pelo incumprimento da obrigação na alínea e) do n.º 1 da Cláusula 5.ª

do caderno de encargos.

3.ª A decisão de aplicação da sanção pecuniária está sujeita a audiência prévia do prestador dos

serviços, por prazo não inferior a 10 dias, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 308.º do CCP,

conjugado com os artigos 100.º e seguintes do CPA, salvo se se verificarem, cumulativamente, as
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condições estabelecidas no n.º 3 do artigo 308.º do CCP, caso em pode ser dispensado tal

procedimento.

Considerando o Despacho do Sr. Vereador Gonçalo Lopes, de 2013/08/12 (INT. n.º 7531/2013);

Assim, apresenta se mapa resumo das faltas (de setembro 2012 a junho de 2013) e apuramento

do valor da eventual penalidade, em função do previsto contratualmente (valor da penalidade = n.º

sessões em falta X preço por sessão X 2).

Atividade: Atividade Física e Desportiva

ATLÉTICO CLUBE DA SISMARIA APLICAÇÃO DE PENALIDADE

Agrupamento de Escola Faltas a considerar Valor unitário Valor Penalidade

Colmeias 8 11,50€ 184 €

José Saraiva 2 11,48€ 45,92 €

TOTAL 10 229,92€

Nota: Apresenta se em anexo, mapa discriminativo com as sessões asseguradas pela empresa, bem

como as faltas dos seus técnicos (sessões não asseguradas).

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade na qualidade de

órgão competente para a decisão de contratar, ao abrigo do disposto no n.º 2 da Cláusula 10.ª do

caderno de encargos, conjugado com a alínea d) do artigo 302.º e n.º 1 do artigo 329.º, ambos do

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, aplicar as

sanções pecuniárias ao prestador de serviços identificado e acima exposto, em virtude do

incumprimento da obrigação na alínea e) do n.º 1 da Cláusula 5.ª do caderno de encargos, e nos termos

do n.º 2 do artigo 308.º do CCP, conjugado com os artigos 100.º e seguintes do CPA, conceder ao

prestador de serviços, o prazo de 10 dias úteis, para, em sede de audiência prévia, se pronunciar acerca

da decisão de aplicação das referidas sanções.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

8.5. Aplicação de Penalidades previstas em caderno de encargos – Atividades Lúdico expressivas no

âmbito do Programa de Atividade de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do ensino básico

DLB N.º 1041/13 | Presente informação n.º 7498/2013 da Divisão de Juventude e Educação (DIJE) que

é do seguinte teor:

Na sequência do ajuste direto n.º 48/2012, foi outorgado com a empresa “Intelac Recursos

Humanos, Lda.” o competente contrato para a prestação de serviços para a lecionação da Atividades

Lúdico expressivas, no âmbito do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do

ensino básico, no Agrupamento de Escolas José Saraiva, agora designado Agrupamento de Escolas

Domingos Sequeira, do Concelho de Leiria.

Considerando que em caderno de encargos relativo à Atividades Lúdico expressivas, (AD n.º

48/2012) se encontra previsto:

i. No n.º 1 alínea e) da Cláusula 5.ª do caderno de encargos a obrigação de proceder à substituição de

professor(es), em caso de falta ou impedimento pontual deste(s);

ii. No n.º 2 da Cláusula 10.ª do caderno de encargos a aplicação de uma penalidade no caso de

incumprimento daquela obrigação.
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Considerando a informação já mencionada, prestada pela DIJE, da qual se transcreve:

1.º O incumprimento da obrigação na alínea e) do n.º1 da Cláusula 5.ª do caderno de encargos

possibilita que seja despoletado o procedimento com vista à aplicação de uma sanção pecuniária ao

prestador dos serviços, nos termos do n.º 2 da Cláusula 10.ª do caderno de encargos, conjugado com a

alínea d) do artigo 302.º e n.º 1 do artigo 329.º, ambos do Código de Contratação Pública (CCP).

2.ª Em primeira instância, deve a DIJE calcular o montante da sanção pecuniária, de acordo com a

fórmula prevista no n.º 2 da Cláusula 10.ª do caderno de encargos, e, depois, remeter o assunto à

Exma. Câmara Municipal de Leiria, na qualidade de órgão competente para a decisão de contratar, para

que, nos termos das disposições mencionadas na conclusão anterior, delibere no sentido de aplicar a

sanção ao prestador dos serviços, pelo incumprimento da obrigação na alínea e) do n.º 1 da Cláusula 5.ª

do caderno de encargos.

3.ª A decisão de aplicação da sanção pecuniária está sujeita a audiência prévia do prestador dos

serviços, por prazo não inferior a 10 dias, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 308.º do CCP,

conjugado com os artigos 100.º e seguintes do CPA, salvo se se verificarem, cumulativamente, as

condições estabelecidas no n.º 3 do artigo 308.º do CCP, caso em pode ser dispensado tal

procedimento.

Considerando o Despacho do Sr. Vereador Gonçalo Lopes, de 2013/08/12 (INT. n.º 7498/2013);

Assim, apresenta se mapa resumo das faltas (de setembro 2012 a junho de 2013) e apuramento

do valor da eventual penalidade, em função do previsto contratualmente (valor da penalidade = n.º

sessões em falta X preço por sessão X 2).

Nota: Apresenta se em anexo, mapa discriminativo com as sessões asseguradas pela empresa, bem

como as faltas dos seus técnicos (sessões não asseguradas).

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade na qualidade de

órgão competente para a decisão de contratar, ao abrigo do disposto no n.º 2 da Cláusula 10.ª do

caderno de encargos, conjugado com a alínea d) do artigo 302.º e n.º 1 do artigo 329.º, ambos do

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, aplicar as

sanções pecuniárias ao prestador de serviços identificado e acima exposto, em virtude do

incumprimento da obrigação na alínea e) do n.º 1 da Cláusula 5.ª do caderno de encargos, e nos termos

do n.º 2 do artigo 308.º do CCP, conjugado com os artigos 100.º e seguintes do CPA, conceder ao

prestador de serviços, o prazo de 10 dias úteis, para, em sede de audiência prévia, se pronunciar acerca

da decisão de aplicação das referidas sanções.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

Atividade: Lúdico expressivas

INTELAC APLICAÇÃO DE PENALIDADE

Agrupamento de Escola Faltas a considerar Valor unitário Valor Penalidade

José Saraiva 1 11,87 € 23,73 €

TOTAL 1 23,73 €
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8.6. Aplicação de Penalidades previstas em caderno de encargos – Atividade Física e Desportiva no

âmbito do Programa de Atividade de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do ensino básico

DLB N.º 1042/13 | Presente informação n.º 7491/2013 da Divisão de Juventude e Educação (DIJE) que

é do seguinte teor:

Na sequência do ajuste direto n.º 53/2012, foi outorgado com a empresa “Intelac Recursos

Humanos, Lda.” o competente contrato para a prestação de serviços para a lecionação da Atividade

Física e Desportiva, no âmbito do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do

ensino básico, no Agrupamento de Escolas de Marrazes, do Concelho de Leiria.

Considerando que em caderno de encargos relativo à Atividade Física e Desportiva, (AD n.º

53/2012), se encontra previsto:

i. No n.º 1 alínea e) da Cláusula 5.ª do caderno de encargos a obrigação de proceder à substituição de

professor(es), em caso de falta ou impedimento pontual deste(s);

ii. No n.º 2 da Cláusula 10.ª do caderno de encargos a aplicação de uma penalidade no caso de

incumprimento daquela obrigação.

Considerando a informação já mencionada, prestada pela DIJE, da qual se transcreve:

1.º O incumprimento da obrigação na alínea e) do n.º1 da Cláusula 5.ª do caderno de encargos

possibilita que seja despoletado o procedimento com vista à aplicação de uma sanção pecuniária ao

prestador dos serviços, nos termos do n.º 2 da Cláusula 10.ª do caderno de encargos, conjugado com a

alínea d) do artigo 302.º e n.º 1 do artigo 329.º, ambos do Código de Contratação Pública (CCP).

2.ª Em primeira instância, deve a DIJE calcular o montante da sanção pecuniária, de acordo com a

fórmula prevista no n.º 2 da Cláusula 10.ª do caderno de encargos, e, depois, remeter o assunto à

Exma. Câmara Municipal de Leiria, na qualidade de órgão competente para a decisão de contratar, para

que, nos termos das disposições mencionadas na conclusão anterior, delibere no sentido de aplicar a

sanção ao prestador dos serviços, pelo incumprimento da obrigação na alínea e) do n.º 1 da Cláusula 5.ª

do caderno de encargos.

3.ª A decisão de aplicação da sanção pecuniária está sujeita a audiência prévia do prestador dos

serviços, por prazo não inferior a 10 dias, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 308.º do CCP,

conjugado com os artigos 100.º e seguintes do CPA, salvo se se verificarem, cumulativamente, as

condições estabelecidas no n.º 3 do artigo 308.º do CCP, caso em pode ser dispensado tal

procedimento.

Considerando o Despacho do Sr. Vereador Gonçalo Lopes, de 2013/08/12 (INT. n.º 7491/2013);

Assim, apresenta se mapa resumo das faltas (de setembro 2012 a junho de 2013) e apuramento

do valor da eventual penalidade, em função do previsto contratualmente (valor da penalidade = n.º

sessões em falta X preço por sessão X 2).

Nota: Apresenta se em anexo, mapa discriminativo com as sessões asseguradas pela empresa, bem

como as faltas dos seus técnicos (sessões não asseguradas).

Atividade: Atividade Física e Desportiva

INTELAC APLICAÇÃO DE PENALIDADE

Agrupamento de Escola Faltas a considerar Valor unitário Valor Penalidade

Marrazes 4 11,20 € 89,60 €

TOTAL 4 89,60 €
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade na qualidade de

órgão competente para a decisão de contratar, ao abrigo do disposto no n.º 2 da Cláusula 10.ª do

caderno de encargos, conjugado com a alínea d) do artigo 302.º e n.º 1 do artigo 329.º, ambos do

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, aplicar as

sanções pecuniárias ao prestador de serviços identificado e acima exposto, em virtude do

incumprimento da obrigação na alínea e) do n.º 1 da Cláusula 5.ª do caderno de encargos, e nos termos

do n.º 2 do artigo 308.º do CCP, conjugado com os artigos 100.º e seguintes do CPA, conceder ao

prestador de serviços, o prazo de 10 dias úteis, para, em sede de audiência prévia, se pronunciar acerca

da decisão de aplicação das referidas sanções.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

8.7. Programa de generalização do fornecimento de refeições escolares do 1.º Ciclo e componente de

apoio à família do Pré Escolar – Transferência de apoios Ano Letivo 2013 2014 (Novembro e

Dezembro 2013)

DLB N.º 1043/13 | Presente, proposta do Senhor Vereador Gonçalo Lopes, que é do seguinte teor:

Desde o ano letivo 2006/2007, o Município de Leiria vem celebrando acordos de colaboração com as

entidades gestoras dos programas (Junta de Freguesia, Agrupamentos de Escolas, Associações de Pais e

outras instituições de utilidade pública e de solidariedade social), com vista à boa colaboração dos

respetivos outorgantes na realização dos objetivos dos Programas de Generalização do Fornecimento

de Refeições Escolares aos alunos do 1.º ciclo e da Componente de Apoio à Família do Pré escolar.

Considerando os encargos diários assumidos por estas entidades parceiras com o funcionamento

dos programas referidos;

Considerando a necessidade de garantir um apoio regular e sistemático para que as diversas

entidades possam assegurar o normal funcionamento dos programas, no sentido de agilizar

procedimentos, e em resultado da experiência de anos anteriores;

Propõe se:

a) A transferência mensal de verbas do Município de Leiria para as entidades parceiras, de acordo com

os valores constantes no documento anexo ao presente verbete (Pré escolar e 1.ºciclo meses

novembro e dezembro 2013);

b) O envio mensal à Divisão de Juventude e Educação (DIJE), dos mapas de frequência e respetivos

documentos de despesa, por parte de cada entidade parceira para validação dos serviços;

Programa de Expansão e Desenvolvimento do Pré escolar

Entidades Código novembro e
dezembro

2013

Proposta de
Cabimento

Compromisso

Freguesias 2013 A 50 40.089,85 € 1729 De 1992 a 2005

Associações de Pais 2013 A 51 50.133,67 € 1728 De 1982 a 1991

Outras Entidades 2013 A 52 25.625,84 € 1730 De 2006 a 2011
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Programa de Fornecimento de Refeições Escolares ao 1.º ciclo

Entidades Código novembro e

dezembro

2013

Proposta de

Cabimento

Compromisso

Freguesias 2013 A 54 60.237,11 € 1732 De 2023 a 2038

Agrupamentos de Escolas 2013 A 55 6.289,13 € 1734 De 2044 a 2046

Associações de Pais 2013 A 56 44.349,77 € 1731 De 2012 a 2022

Outras Entidades 2013 A 57 15.567,41 € 1733 De 2039 a 2042

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo

13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, e no uso das competências

que lhe são conferidas pela alínea l) do n.º 1, conjugada com a alínea d) do n.º 4, ambas do artigo 64.º

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 5 A/2002, de 11 de

janeiro, deliberou por unanimidade concordar com a proposta e autorizar a transferência regular e

sistemática das verbas para as Juntas de Freguesia, Associações de Pais, Agrupamentos de Escolas e

outras entidades parceiras, conforme apresentado nos respetivos anexos.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

8.8. Programa de generalização do fornecimento de refeições escolares do 1.º Ciclo – Transferência

de apoios Ano Letivo 2012 2013

DLB N.º 1044/13 | Presente, proposta do Senhor Vereador Gonçalo Lopes, que é do seguinte teor:

O Município de Leiria celebrou acordos de colaboração com as entidades gestoras dos programas

(Juntas de Freguesia, Agrupamentos de Escolas, Associações de Pais e outras instituições de utilidade

pública e de solidariedade social), com vista à boa colaboração dos respetivos outorgantes na realização

dos objetivos dos Programas de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do

1.º ciclo e da Componente de Apoio à Família do Pré escolar.

Considerando a deliberação camarária de 10 de agosto de 2012, que aprovou as transferências

mensais e sistemáticas para as entidades parceiras dos programas, no decorrer do ano letivo

2012/2013;

Considerando que essas transferências mensais foram calculadas com base na frequência de

alunos nos respetivos programas, no ano letivo anterior;

Considerando ainda que, no caso de algumas entidades, após a receção dos documentos de

despesa, os valores propostos como verba de acerto se mostraram insuficientes,

Propõe se:

a) A transferência de verbas de acerto para regularização dos encargos assumidos, de acordo com

critérios aprovados pela Câmara, conforme se apresenta na tabela seguinte;

Tabela 1 – transferência de verbas

Rubrica Plano Entidade Parceira NIF Valor a
transferir

º Cabimento .º Compromisso

2013 A 56 Ass. de Pais, Enc. de Educ. e

amigos da Escola n.º 2 de

Leiria Amarela

504 202 421 2.089,44 € 1784 2104
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b) O estorno de verbas aprovadas na referida deliberação de 10 de agosto 2012, e não transferidas

para as entidades parceiras, face ao normal desenvolvimento deste programa, conforme se discrimina

na tabela 2:

Tabela 2 – Verbas a estornar

Entidade parceira (REQ) Valor a
estornar

Freguesia de Bajouca 83 1.835,87 €

Freguesia de Carreira 87 115,74 €

Freguesia de Cortes 98 2.831,90 €

Freguesia de Milagres 102 5.849,96 €

Freguesia de Monte Real 104 4.821,37 €

Freguesia de Santa Eufémia 113 79,40 €

Freguesia de Souto da Carpalhosa 116 9.185,83 €

Agrupamento de Escolas Henrique Sommer Maceira 149 676,47 €

Associação de Pais e EE do JI e 1.º CEB da Bouça 35 408,50 €

Associação de Pais e EE dos alunos das escolas pré primárias da freguesia
de Caranguejeira

36 5.211,81 €

Total 31.016,85€

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo

13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, e no uso das competências

que lhe são conferidas pela alínea l) do n.º 1, conjugada com a alínea d) do n.º 4, ambas do artigo 64.º

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 5 A/2002, de 11 de

janeiro, deliberou por unanimidade concordar com a proposta e autorizar a transferência da verba

para a entidade parceira, conforme apresentado na tabela 1.

Mais deliberou que se proceda ao estorno das verbas indicadas na alínea b) / tabela 2 da

presente deliberação.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

8.9. RAAML – Atribuição de Auxílios a Entidades Associativas na área da Juventude – apoio financeiro

DLB N.º 1045/13 | No seguimento das candidaturas ao Regulamento de Atribuição de Auxílios do

Município de Leiria (RAAML), para a atribuição de auxílios financeiros no ano de 2013, apresentadas por

entidades associativas com valências na da área da Juventude, remete se a respetiva avaliação,

explanada nos anexos da presente deliberação.

Atendendo ao relevante papel desempenhado pelos Agrupamentos de Escuteiros na

promoção dos jovens junto da sociedade civil e desenvolvimento local, bem como a sua extrema

importância na formação de jovens, seja pelo estímulo da sua criatividade e capacidade de iniciativa,

seja pela envolvência na participação cívica ativa da vida do concelho de Leiria

propõe se atribuir apoio financeiro de €850,00 ao agrupamento 1077 de Monte Real.

No processo de análise das candidaturas considerou se que:

i. As entidades encontram se com o processo regularizado em relação à Norma de Controlo Interno e

no RAAML, nomeadamente no que se refere à documentação exigida para inscrição e candidatura;

ii. Os critérios de seleção gerais, definidos no n.1 do art. 10º do RAAML, têm uma ponderação individual

de 10%, totalizando 90%;
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iii. Os 2 objetivos estratégicos definidos na deliberação de câmara de 26 de Junho de 2012, têm uma

ponderação individual de 5%, totalizando 10%;

iv. Da conjugação dos 11 itens de avaliação, resultou o cálculo da percentagem de apoio a atribuir às

instituições associativas em apreço, conforme tabela do anexo 1 (quadro de análise de critérios), e que

se encontra materializado na tabela do anexo 2 (quadro de cálculo para atribuição de auxílios);

v. A proposta de atribuição de auxílios, constante no anexo 3 (quadro de atribuição de auxílios com

Contratos Programa), serve de base para o preenchimento do clausurado dos respetivos contratos

programa, de acordo com os itens previstos na minuta do RAAML.

São utilizadas, para este efeito, as verbas previstas no Plano para 2013, designadamente na seguinte

rubrica: 2013/A/ 296 – Apoios Associações Juvenis 2013 e foram objeto das propostas de cabimento e

compromissos no quadro infra:

Entidades Verba Cabimento Compromisso Centro de
Custos

Agrupamento CNE 1077 Monte Real 850,00€

A Câmara Municipal, concordando com a informação da Divisão de Juventude e Educação acima

referida e, atendendo aos fundamentos apresentados na mesma, ao abrigo das suas atribuições e

competências previstas na alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro,

conjugada com a alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, deliberou por

unanimidade atribuir o auxílio, em conformidade com a informação prestada pela Divisão de Juventude

e Educação.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

PONTONOVE

DIVISÃO DA AÇÃO CULTURAL, MUSEUS E BIBLIOTECA

9.1. Acolhimento de Sessão de Esclarecimento no âmbito do Programa de Rescisões por Mútuo

Acordo, no Teatro Miguel Franco

DLB N.º 1046/13 | Presente uma informação da Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca na

ENTFE. 2013/6072, dando conhecimento que o INA Instituto Nacional de Administração, em parceria

com a DGAEP – Direção Geral da Administração e Emprego Público pretendem levar a efeito uma

sessão de esclarecimento, no âmbito do Programa de Rescisões por Mútuo Acordo, dirigido aos

trabalhadores da Administração Central, a ter lugar no dia 17 de setembro de 2013, nas instalações do

Teatro Miguel Franco."

Tratando se de uma ação promovida por dois Organismos públicos, a apresentar em todas as

capitais de distrito, junto dos trabalhadores da Administração Central, propõe se que o Município de

Leiria se associe à iniciativa, através da disponibilização da infraestrutura municipal Teatro Miguel

Franco, no dia 17 de setembro de 2013."

A Sessão de Esclarecimento no âmbito do Programa de Rescisões por Mútuo Acordo tem o

Centro de Custo O303.13A50."

A Câmara Municipal tomou conhecimento da realização da Sessão de Esclarecimento no âmbito

do Programa de Rescisões por Mútuo Acordo, dirigido aos trabalhadores da Administração Central, a ter

lugar no dia 17 de setembro de 2013, no Teatro Miguel Franco."
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9.2. Apoio à Freguesia de Parceiros para edição de monografia

DLB N.º 1047/13 | Presente um ofício da Freguesia de Parceiros com a ENT. 6358/2013 dando

conhecimento que, é sua intenção, em parceria com a Paróquia de Parceiros, comemorar em 2013 os

300 anos de elevação da freguesia de Parceiros, designando o dia 15 de agosto como o Dia da

Freguesia.

Nesse âmbito será inaugurada uma escultura e editada uma monografia contendo referências a

todo o património material e imaterial da freguesia, com o apoio dos historiadores Prof. João Pedro da

Cunha Ribeiro, Dr. Saúl António Gomes e Dr. André Melícias, coordenados pelo Dr. Acácio Sousa, e que

servirá para registo perene de memórias futuras, solicitando se para esta última iniciativa um apoio

financeiro.

Atendendo à realidade atual de poucos recursos financeiros com que se debatem todas as entidades

que pretendem prosseguir iniciativas de cariz cultural;

Considerando que as Freguesias asseguram um apoio constante aos cidadãos na busca de soluções

para a sua vida quotidiana nas suas várias vertentes nomeadamente, no panorama cultural das regiões

e da importância da preservação da sua identidade tradicional e de património.

Propõe se a atribuição à Freguesia de Parceiros um apoio no valor de €1.500,00 (mil e

quinhentos euros), correspondente a 10% do valor indicado para o custo da impressão utilizando para

isso a verba prevista no Plano na Rubrica 2013/A/178 – Apoio a Freguesias corrente, ficando a

Freguesia de Parceiros obrigada a entregar ao Município 20 exemplares desta obra que posteriormente

serão distribuídos nas Bibliotecas Escolares do Concelho.

Esta cedência tem o Centro de Custo O299.13A46.

Foi objeto do cabimento n.º 1795/2013 e do compromisso n.º 2118/2013.

Dando cumprimento ao estipulado na alínea d) do n.º 6 do art.º 107.º da NCI, aprovada em 02.04.2013,

à entidade em apreço foram propostos pela DIACMB e aprovados em sede de reunião de Câmara os

seguintes apoios:

Data de aprovação Tipo de apoio Valor em €

2011 Apoios financeiros do Município (vários) 170.266,15

2012 Apoios financeiros do Município (vários) 155.150,03

2013 Apoios financeiros do Município (vários) 78.153,68

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea

e) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, e da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, deliberou por unanimidade atribuir Freguesia de Parceiros um

apoio no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros) para fazer face às despesas previstas com a edição

de monografia referida, sendo que a entrega deste valor ficará condicionada à prévia entrega de 20

exemplares da obra.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

9.3. Doação de lanterna mágica

DLB N.º 1048/13 | Presente uma informação da Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca com a

INT. 7675/2013 dando conhecimento que a Dr.ª Ana Maria Amaro veio gentilmente em 2012, fazer
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doação ao Município de Leiria de uma lanterna mágica chinesa com imagens rotativas pelo calor, para

integrar o acervo museológico do Município de Leiria.

Esta peça de madeira e metal será devidamente restaurada pelos técnicos de conservação e

restauro da Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca, assegurando o seu acondicionamento,

conservação e divulgação como património artístico de interesse para o Concelho de Leiria e sua

população. Será integrada no m|i!mo Museu da Imagem em Movimento.

O processo tem o Centro de Custo O316.13A2.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do art.º 64.º da

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, deliberou por unanimidade aceitar a doação da referida lanterna

mágica chinesa para integrar o acervo do Município de Leiria e agradecer à Dr.ª Ana Maria Amaro a

amável gentileza do seu ato.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

9.4. Entrada livre em dias comemorativos no Castelo, Moinho de Papel, Agromuseu e m|i|mo

DLB N.º 1049/13 | Foram aprovadas pela deliberação de Câmara Municipal n.º 0465 de 16.04.2013 e

posteriormente autorizadas em Assembleia Municipal, as entradas livres nos espaços museológicos do

Município para comemoração das Jornadas Europeias do Património, nos dias 28 e 29 de setembro, no

pressuposto que estas datas seriam coincidentes com a prática habitual dos últimos 10 anos.

No entanto, foi decidido pelas entidades intervenientes e organizadoras desta comemoração,

assinalar em 2013, os dias 20, 21 e 22 de setembro.

Por este facto, importa proceder à alteração das datas já autorizadas, pelo que, onde se lê

“Jornadas Europeias do Património – 28 e 29 de setembro (Castelo, Moinho Agromuseu e Mimo)

deverá ler se “Jornadas Europeias do Património – 20, 21 e 22 de setembro (Castelo, Moinho do Papel,

Agromuseu e M|i|mo)”.

Esta cedência tem o Centro de Custo O412.13A1."

A Câmara Municipal, tomou conhecimento, deliberou por unanimidade concordar com a

proposta para a alteração das datas de entradas livres nos espaços museológicos do Município e

remeter o assunto à Assembleia Municipal, solicitando que a respetiva deliberação seja aprovada em

minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos nºs 3 e 4 do

art.º 92.º da Leiria n.º 169/99, de 19 e setembro.

A presente deliberação foi aprovada em minuta."

9.5. Estornos – DIACMB

DLB N.º 1050/13 | Presente uma informação da Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca, dando

conhecimento que os cabimentos constantes da lista abaixo indicada, reunem condições para que

sejam estornadas as respetivas importâncias:

Cabimento
n.º

Atividade Reunião de
Câmara

Valor a
estornar em

€

2106/11 Exposição Arte Comtemporâna da EDP no Mimo (custo com
estadia e alimentação da equipa de montagens) – pagamento
por cabimento efetuado pela DIAP

17/05/2013 410,00
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2547/11 Praça Viva Pedrógão 2011 – pagamento de consumo de energia
à EDP que não foi apresentado em fatura específica

31/05/2011 600,00 + IVA

1849/11 Castelo D'Atores 2011 – Serviços de segurança que foram
considerados desnecessários

03/05/2011 172,20

2126/11
2127/11

Verba residual de custos com alojamento e refeição do
realizador Henrique Espirito Santo em evento no Mimo

17/05/2011 37,00 + 8,50

2125/11 Prestação de serviços de programador no Mimo pagamento
por cabimento efetuado pela DIAP

17/05/2011 180,00 + IVA

2552/11 Águas solicitadas para Praça Viva 2011 que não foram
requisitadas

31/05/2011 100,00 + IVA

2081/11 Seguro necessário à exposição “About the Neck Tie” no Mimo
pagamento por cabimento efetuado pela DIAP

17/05/2011 379,00

2553/11 Águas solicitadas para Praça Viva 2011 no Pedrógão que não
foram requisitadas

31/05/2011 150,00

2541/11 Bailes de Verão 2011 – pagamento de consumo de energia à EDP
que não foi apresentado em fatura específica

31/05/2011 530,00

2539/11 Águas para Bailes de Verão 2011 que não foram requisitadas 31/05/2013 300,00

1123/12 Pagamento de honorários ao palestrante da “Oficina do Olhar”
no Mimo que não se realizou

22/12/2011 80,00

4516/11 Despesas com portes de CTT e licença à SPA para Cinanima 2011
no Mimo pagamento por cabimento efetuado pela DIAP

29/11/2011 10,00+39,90

3828/11 Custos com suportes de divulgação do X Encontro de Arquivos
Municipais que não foram requisitados

06/09/2011 492,00

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com a informação da Divisão de

Ação Cultural, Museus e Biblioteca, deliberou por unanimidade autorizar o estorno das verbas

correspondentes, dando conhecimento à DIF.

O processo tem o Centro de Custo O299.13A47."

A presente deliberação foi aprovada em minuta

9.6. Alteração de preços nos artigos à venda no Castelo e Museus

DLB N.º 1051/13 | Considerando a importância de afirmar o turismo cultural de Leiria, foi efetuado um

investimento em merchandising do Município, em anos anteriores. Atendendo à dificuldade em escoar

alguns artigos, devido ao atual contexto de crise económica, aos testemunhos dos visitantes que

reclamam preços mais baixos, e para o Município não perder o investimento anteriormente realizado,

propõe se que o Município autorize a alteração de preços de artigos de merchandising, conforme a

seguinte lista:

Castelo Leiria Preço atual Preço proposto

Postais Antigos do Castelo (Korrodi) | Post Cards (old photos) € 2,48 2,00 €

T Shirt "Castelo" € 9,92 5,00 €

Catálogos da Moedas Romanas do Museu de Leiria € 2,88 2,00 €

Actas do I Colóquio Sobre História de Leiria e Região € 9,11 9,00 €

Actas do II Colóquio (2 Vol.) € 18,33 18,00 €

Actas do III Colóquio (2 Vol.) € 24,61 24,00 €

Actas do IV Colóquio € 11,65 11,00 €

Anais do Município de Leiria (3 vol.) € 20,95 20,00 €

Os Pacatos Leirienses € 12,04 12,00 €

Percurso Amb.e Geo. de Pedrógão a S. Pedro Moel € 9,61 9,00 €
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Poemas de Acácio de Paiva € 6,29 6,00 €

Poesia contemporânea em Leiria € 3,14 3,00 €

Mapa de Arquitectura de Leiria | Architecture map guide Leiria € 4,96 4,00 €

Mini Guião (C.M.L.) | Leiria Small flag € 4,96 5,00 €

Avental (adulto) Apron/Adul) (Habitantes e Habitats) € 4,96 4,00 €

Avental (criança) Apron/Children (Habitantes e Habitats) € 3,97 3,00 €

Thsirt Habitantes e Habitats) € 7,50 5,00 €

Museu da Imagem emMovimento Preço atual Preço proposto

Caneca mimo € 6,49 5,00 €

Pin mimoso € 1,63 1,00 €

Pin mimo € 1,63 1,00 €

Lápis mimo € 0,41 0,50 €

Livro “Fascínio do Olhar/ A viagem das Imagens” € 3,21 3,00 €

Livro “Leiria. Transformação” Karin/Gottfried € 10,30 10,00 €

Livro “Entre o céu e a Terra” Maria Adelina Sousa € 10,50 10,00 €

Livro “O Porquê das coisas?” Cláudio Pinto € 10,50 10,00 €

Livro “Entre o céu e a Terra” Maria Adelina Sousa € 10,50 10,00 €

Livro “Lux Cinemacção” Coletivo € 5,25 5,00 €

Livro “ARS Multiplicata” coletivo € 5,25 5,00 €

Livro “Yanomami – Os Donos do Tempo” Francisco Pedro € 5,75 5,00 €

Livro “Discursos” Mário Cabrita Gil € 7,88 7,00 €

Livro “Anos Luz Pintura 67,79” Jorge Martins € 10,13 10,00 €

Livro “Discursos” Mário Cabrita Gil € 7,88 7,00 €

Livro “Anos Luz Pintura 67,79” Jorge Martins € 10,13 10,00 €

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade autorizar a venda

pelos valores referidos na listagem acima referida (isentos de iva).

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

9.7. Cedência do Centro Cultural Mercado Sant’Ana à Colina do Castelo Associação de Solidariedade

Social para realização da atividade “Sabores no Mercado II”

DLB N.º 1052/13 | Presente um pedido da Colina do Castelo Associação de Solidariedade Social através

da ENTFE. 6114/2013, solicitando a cedência do Centro Cultural Mercado Sant’Ana, para realização da

iniciativa “Sabores no Mercado II”, nos dias 14 e 15 de setembro, tendo como principal objetivo

angariar sobretudo recursos financeiros junto de diversos públicos, de forma a permitir a

sustentabilidade dos projetos e da organização.

O horário da iniciativa será no dia 14 de setembro das 15h00 às 24h00 e no dia 15 das 10h00 às

18h00.

Deste modo e, à semelhança do ano anterior, a Direção da Associação Colina do Castelo

pretende envolver na iniciativa a comunidade leiriense, organizando um programa cultural rico em

música, dança e gastronomia.

Tratando se de uma Associação de Solidariedade Social de Leiria, direcionada para o apoio a famílias

necessitadas residentes na freguesia de Leiria;
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Considerando o inegável interesse da iniciativa, bem como a estreita colaboração existente entre a

Colina do Castelo Associação de Solidariedade Social e o Município de Leiria, e ainda o enorme sucesso

da edição de 2012.

Propõe se que a Câmara Municipal coopere na realização desta iniciativa, de caráter

exclusivamente humanitário, cedendo, para tal, e a título gracioso, o Pátio do Mercado de Sant’Ana,

que importa no valor de €1.368,94, (IVA incluído) a fim de aí se realizar o evento “Sabores no Mercado

II”.

Propõe se ainda que a Câmara assegure o apoio logístico necessário à prossecução da iniciativa,

designadamente:

i. Reserva de espaço do Centro Cultural Mercado de Sant’Ana para os dias 14 e 15 de setembro;

ii. Disponibilização de quadro elétrico, incluindo os respetivos consumos, com um custo estimado de

€20,00;

iii.Disponibilização de 15 bancas de madeira, 26 mesas escolares, 12 mesas do Castelo, 5 chapéus de

sol, palco instalado e 200 cadeiras brancas;

iv. Divulgação da iniciativa através dos meios de que a Câmara Municipal tiver disponíveis;

v. Acompanhamento da iniciativa (incluindo montagens e desmontagens), com um custo estimado em

€80,60;

vi.Disponibilização de um espaço interior para funcionar como apoio à organização;

vii.Colocação de lona promocional, alusiva ao vento, no suporte instalado no exterior do Edifício do

Mercado de Sant’Ana, com um custo estimado em €8,26.

O serviço de som necessário para a realização do evento, ficará sob a responsabilidade da entidade

promotora, bem como todos e quaisquer encargos adstritos à SPA – Sociedade Portuguesa de Autores

ou outras licenças que se considerem legalmente exigíveis.

De referir que deverão ser respeitadas as normas de cumprimento dos limites fixados no n.º 5 do

art.º 15.º do Regulamento Geral do Ruído, na redação dada pelo Decreto Lei n.º9/07, de 17 de janeiro,

por força da aplicação da alínea a) do n.º 7 do citado artigo 15.º do mesmo diploma legal, no que

respeita às atividades de animação agendadas para o período entre as 21h00 e as 24h00.

Prevê se um custo total estimado de €1.477,80 dos trabalhos a prestar pelos serviços envolvidos.

A atividade “Sabores no Mercado II” tem o Centro de Custo O309.13A34.

Data de
aprovação

Tipo de apoio Valor

02.10.2012 Cedência do Mercado de Santana para o evento “Sabores no Mercado” em 27.10.2012 159,71

21.05.2013 Cedência do Teatro Miguel Franco para 13.06.2013 120,00

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas na alínea

e) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, conjugada com a alínea a) do n.º 4 do

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, deliberou por unanimidade autorizar a cedência

gratuita das instalações do Centro Cultural Mercado de Sant’Ana para a realização da iniciativa “Sabores

no Mercado II”, assegurando ainda o apoio logístico indicado.

O processo inerente a este apoio municipal está devidamente instruído, conforme os

pressupostos enunciados no Regulamento de Atribuição de Auxílios do Município de Leiria, aplicáveis à

Colina do Castelo Associação de Solidariedade Social (RAAML 2012/20).
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A presente deliberação foi aprovada em minuta.

9.8. Cedência do Teatro José Lúcio da Silva e Teatro Miguel Franco a favor da SAMP – Sociedade

Artística e Musical dos Pousos

DLB N.º 1053/13 | Presente um pedido da SAMP – Sociedade Artística e Musical dos Pousos através da

ENTFE. 2013/6143,

para a realização de 5 espetáculos de entrada livre, ao abrigo da Norma de Funcionamento e Utilização

do Teatro José Lúcio da Silva e do ponto 15.2 da Norma de Funcionamento e Utilização do Teatro

Miguel Franco, para as seguintes datas:

Dia 24 janeiro 2014: Concerto Escola de Artes: Teatro Miguel Franco."

Dia 21 de fevereiro 2014: Famílias ao Palco: Teatro Miguel Franco."

Dia 14 de março 2014: Cinematemúsica: Teatro Miguel Franco. "

Dia 06 de abril de 2014: Projeto EnCantar: Teatro José Lúcio da Silva."

Dia 08 de abril 2014: Recital de Piano: Teatro Miguel Franco."

A origem da SAMP remonta a 1873, que, para além da Filarmónica, corpo histórico da instituição,

assume relevo regional e nacional, no ensino oficial de música e de formação coral e instrumental."

A cedência ora solicitada pretende divulgar, junto da comunidade local, o trabalho efetuado

pelos alunos dos diferentes níveis de ensino que a SAMP agrega."

Trata se de uma mostra pedagógica, que, cumulativamente, manifesta um elevado grau artístico,

resultado do esforço conjunto entre a Associação, professores, pais, alunos e comunidade local."

Tendo em conta, por um lado, que a entidade requerente não prossegue o intuito lucrativo, e,

por sua vez, a utilização das infraestruturas ora requeridas não pressupõem a cobrança de ingressos,

propõe se a cedência graciosa da sala de espetáculos dos Teatro Miguel Franco e Teatro José Lúcio da

Silva, para a realização de 5 espetáculos, para as datas acima mencionadas, que importarão no valor

total de €1.080,00, ao abrigo do ponto 15.2 da Norma de Funcionamento e Utilização do Teatro Miguel

Franco e da Norma de Funcionamento e Utilização do Teatro José Lúcio da Silva. "

Tratando se de uma cedência de espaço municipal afeto à atividade tributável, está o Município

de Leiria sujeito a liquidação e entrega de IVA, nos termos do estabelecido pelo n.º 2, do artigo 4, do

Código do IVA, pelo que, pela presente cedência o Município fica obrigado a liquidar o montante de

€82,80."

A entidade requerente fica obrigada a assumir todos e quaisquer encargos adstritos à SPA e

respetivas Licenças, bem como ao pagamento das despesas inerentes com a afinação do piano, caso o

referido equipamento venha a ser utilizado.

A atividade tem os Centro de Custo O306.13A22 e O303.13A51."

Dando cumprimento ao estipulado na alínea d) do n.º 6 do art.º 107.º da NCI, aprovada em

02.04.2013, à entidade em apreço foram propostos e aprovados em sede de reunião de Câmara

Municipal os seguintes apoios:

Data de
aprovação

Tipo de apoio Valor

2011 Apoios financeiros (diversos) 19.783,00

08.02.2011 Cedência do TMF para o espetáculo "EnCantar 2011” 26.03.2011
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03.05.2011 Cedência do TMF para concerto com as famílias dos alunos da sua Escola
de Artes, no dia 28 de Maio

17.05.2011 Cedência do TMF p/ concerto de solidariedade para com os bebés
japoneses em 5 de junho

180,00
+€165(afinação
de piano)+€100

(SPA)

29.11.2011 Cedência do TMF p/ recital comemorativo do 138.º Aniversário em
09.02.2011

200,00

20.03.2012 Cedência do TMF p/ realização de 2 espetáculos em 27.05 e 15.06.2012 500,00

2012 Apoios financeiros (diversos) 25.465,00

05.03.2013 Cedência do TMF e TJLS p/ 3 espetáculos em 21.04, 14.06. e 08.12.2013 768,00

30.04.2013 Cedência do TJLS p/ concerto de entrada livre em 28.06.2013 120,00

2013 Apoios financeiros (diversos) 13.500,00

"

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e, considerando o interesse municipal destes

espetáculos, deliberou por unanimidade ao abrigo do constante na alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º da

Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, conjugada com a alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99,

de 18 de setembro, autorizar a cedência graciosa das instalações das unidades teatrais Teatro Miguel

Franco e Teatro José Lúcio da Silva, para os dias 24 de janeiro, 21 de fevereiro, 14 de março, 08 de abril

de 2013, na estrutura Teatro Miguel franco, e o dia 06 de abril de 2014, na estrutura Teatro José Lúcio

da Silva, em conformidade com a informação prestada pela Divisão de Ação Cultural, Museus e

Biblioteca."

O processo inerente a este apoio municipal está devidamente instruído, conforme os

pressupostos enunciados no Regulamento de Atribuição de Auxílios do Município de Leiria, aplicáveis à

SAMP – Sociedade Artística e Musical dos Pousos (RAAML 2013/91).

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

9.9. Acolhimento de peça teatral “O Cornudo Imaginário”, de Moliére

DLB N.º 1054/13 | Presente uma informação da Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca na

ENTFE. 2013/6212, dando conhecimento que o Museu Etnográfico de Monte Redondo/Associação de

Defesa do Património Cultural de Monte Redondo, pretende realizar a peça teatral “O Cornudo

Imaginário”, de Molière, promovido pelo Grupo de Teatro Gatas, nas instalações do Teatro Miguel

Franco, no dia 15 de setembro de 2013."

A presente iniciativa projeta a partilha do trabalho desenvolvido pela comunidade de Monte

Redondo, aqui concretizado na encenação de peça teatral, com nota introdutória, em jeito de

homenagem ao poeta popular algarvio da 1ª. Metade do séc. XX António Aleixo, pelo que se propõe

que o Município de Leiria se associe ao evento, sem fins lucrativos, através da disponibilização da

infraestrutura municipal Teatro Miguel Franco, no dia 15 de setembro de 2013."

A atividade “O Cornudo Imaginário”, de Moliére tem o Centro de Custo O303.13A56."

A Câmara Municipal tomou conhecimento do acolhimento da peça teatral “O Cornudo

Imaginário”, de Molière, promovido pelo Grupo de Teatro Gatas, nas instalações do Teatro Miguel

Franco, no dia 15 de setembro de 2013."
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9.10. Acolhimento de Ação “Volta a Portugal de Apoio ao Emprego” no Teatro Miguel Franco

DLB N.º 1055/13 | Presente uma informação da Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca na

ENTFE. 2013/6171, dando conhecimento que a Representação da Comissão Europeia em Portugal, o

Centro de Informação EUROPE DIRECT da Alta Estremadura – ADAE e o Instituto de Emprego e

Formação Profissional pretendem realizar, no dia 20 de setembro de 2013, a iniciativa Volta a Portugal

de Apoio ao Emprego, na cidade de Leiria."

Trata se de uma ação que intenta divulgar oportunidades concretas de emprego e medidas de

fomento à empregabilidade, em solo europeu, traduzindo a presente ação um meio de acesso ao

conhecimento de oferta de formação profissional, estágios ou experiência internacional de

voluntariado, e sugestões sobre como aumentar a probabilidade de sucesso de uma candidatura."

A iniciativa, já realizada em diversas capitais de distrito nacionais, denota se de relevante

interesse, visando sublinhar o comprometimento continuado das instituições europeias com o emprego

e a melhoria da empregabilidade, pelo que se propõe que o Município de Leiria se associe à iniciativa,

através da disponibilização da infraestrutura municipal Teatro Miguel Franco, no dia 20 de setembro de

2013."

A atividade “Volta a Portugal de Apoio ao Emprego” tem o Centro de Custo O303.13A52."

A Câmara Municipal tomou conhecimento da realização da ação “Volta a Portugal de Apoio ao

Emprego”, a ter lugar no dia 20 de setembro de 2013, no Teatro Miguel Franco."

9.11. Acolhimento de Debate Autárquico no Teatro Miguel Franco

DLB N.º 1056/13 | Presente uma informação da Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca na

ENTFE. 2013/6189, dando conhecimento que o Jornal de Leiria pretende realizar um debate com

candidatos às eleições autárquicas distritais, no dia 20 de setembro de 2013, no Teatro Miguel Franco."

Atenta ao propósito da proposta ora anunciada, substantificada no esclarecimento dos cidadãos, com

a apresentação de programas eleitorais, discussão dos problemas do município, e apresentação de

soluções."

Considerando aqui o Princípio Democrático, assente na democracia social e liberal, e o Princípio da

República, consubstanciados no pluralismo político, presentes nos arts. 2.º e art.º 48.º, n.º 2, da

Constituição da República Portuguesa, propõe se que o Município de Leiria, enquanto organismo

público, se associe à iniciativa, através da disponibilização da infraestrutura municipal Teatro Miguel

Franco, no dia 20 de setembro de 2013."

O Debate Autárquico tem o Centro de Custo O303.13A53."

A Câmara Municipal tomou conhecimento da realização do Debate Autárquico, a ter lugar no dia

20 de setembro de 2013, no Teatro Miguel Franco."

9.12. Cedência do Teatro Miguel Franco à Associação Leirena de Cultura – Leirena Teatro

DLB N.º 1057/13 | Presente um pedido da Associação Leirena de Cultura – Leirena Teatro, através da

ENTFE. 2013/5423, solicitando a cedência da sala de espetáculos do Teatro Miguel Franco, para o ano

civil de 2014, para aí realizar um conjunto de peças teatrais que integram a 3.ª produção da

coletividade, nas seguintes datas:
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Dia 01 de fevereiro de 2014;

Dia 15 de março de 2014;

Dia 05 de abril de 2014;

Dia 10 de maio de 2014;

Dia 07 de junho de 2014.

A Associação Leirena de Cultura – Leirena Teatro é uma organização, sediada em Leiria, que para

além da arte performativa teatral, direciona a sua atuação para o ensino e formação da arte em causa.

Constituída em 2011, esta corporação tem vindo a desenvolver um projeto escorreito, ao integrar

diferentes faixas etárias no público alvo das peças que promove.

Tratando se de um movimento cultural que dizima o isolamento das camadas mais idosas,

permitindo a partilha de saberes com os mais novos, que, avidamente, se envolvem no encanto

peculiar das peças teatrais, que rebuscam as especificidades etnográficas desta região, em particular,

enquanto mostra pedagógica e evocativa, propõe se a cedência solicitada, que importa em €900,00,

mediante o regime de partilha de bilheteira, dado que a utilização da infraestrutura municipal

pressupõe a cobrança de ingressos.

Do apuramento da receita 75% desta revertem a favor da Associação Leirena de Cultura – Leirena

Teatro, Pessoa Coletiva n.º 509909760, com sede na Rua Adelaide Félix, n.º 5, lote nº 2, r/c esq. Fr. A,

Pedrogão, e os demais 25% a favor do Município de Leiria, ao abrigo do consignado no ponto 15.3

alínea a), das Normas de Funcionamento e Utilização do Teatro Miguel Franco, oportunamente

comunicadas junto da entidade requerente."

A Associação Leirena de Cultura – Leirena Teatro ficará obrigada a assumir todos e quaisquer

encargos adstritos à SPA, e respetivas Licenças a que houver lugar, bem como ao pagamento das

despesas inerentes com a afinação do piano, caso o referido equipamento venha a ser utilizado."

As atividades referidas têm o Centro de Custo O303.13A49."

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto deliberou por unanimidade, autorizar a

cedência do Teatro Miguel Franco, mediante o regime de partilha de bilheteira, com a Associação

Leirena de Cultura – Leirena Teatro, nas datas anteriormente enunciadas, em conformidade com a

informação prestada pela Divisão de Ação Cultural, Museus e Biblioteca e de acordo com o previsto no

ponto 15.3 alínea a), das Normas de Funcionamento e Utilização do espaço."

A presente deliberação foi aprovada em minuta

9.13. Cedência do Teatro Miguel Franco a favor do projeto MEIA VOLTA DE URANO

DLB N.º 1058/13 | Presente um pedido do Senhor João Miguel Martins Guerra Madeira, através da

ENTFE. 2013/6239, solicitando a cedência das instalações do Teatro Miguel Franco, para levar a efeito a

peça MEIA VOLTA DE URANO, no dia 26 de outubro de 2013.

Trata se de uma criação artística, que revisita uma mistura dos géneros teatrais e musicais,

assente num monólogo, em torno do universo da mulher.

Atenta ao facto de estarmos perante uma peça, cujas especificidades se revelam de interessante

inclusão na oferta cultural municipal, propõe se a cedência da sala de espetáculos do Teatro Miguel

Franco a favor da entidade requerente, para a acolhimento da peça MEIA VOLTA DE URANO, no dia 26
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de outubro de 2013, que importa em €360,00, mediante o regime de partilha de bilheteira, dado que a

utilização da infraestrutura municipal pressupõe a cobrança de ingressos.

Do apuramento da receita 75% desta revertem a favor do projeto MEIA VOLTA DE URANO, aqui

representado pelo Sr. João Miguel Martins Guerra Madeira, titular do NIF 176589465, com sede na Rua

Florentino Pereira Mota, Lote 11 R/c Dto., Jardim de Cima, 2005 278 Santarém, e os demais 25% a

favor do Município de Leiria, ao abrigo do consignado no ponto 15.3 alínea a), das Normas de

Funcionamento e Utilização do Teatro Miguel Franco, oportunamente comunicadas junto da entidade

requerente.

A entidade promotora ficará obrigada a assumir todos e quaisquer encargos adstritos à SPA, e

respetivas Licenças a que houver lugar, bem como ao pagamento das despesas inerentes com a

afinação do piano, caso o referido equipamento venha a ser utilizado.

O projeto MEIA VOLTA DE URANO tem o Centro de Custo O303.13A57.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade ao abrigo do

ponto 15.3, alínea a) das Normas de Funcionamento e Utilização do Teatro Miguel Franco, autorizar a

cedência das instalações do Teatro Miguel Franco, a favor do projeto MEIA VOLTA DE URANO, aqui

representado pelo Sr. João Miguel Martins Guerra Madeira, no dia 26 de outubro de 2013, mediante o

regime de partilha de bilheteira, em conformidade com a informação prestada pela Divisão de Ação

Cultural, Museus e Biblioteca.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

PONTO DEZ

GABINETE DEAPOIO À VEREADORA ISABELGONÇALVES

10.1. Parque de Campismo da Praia do Pedrogão – Apoio à ADCPPP – Campo de Férias Jovens

Carenciados. Retificação

DLB N.º 1059/13 | Pela Senhora Vereadora Isabel Gonçalves, foi presente a seguinte informação:

“No seguimento da deliberação proposta em sede de reunião de Câmara Municipal de 13 de agosto de

2013, importa corrigir os valores apresentados que por lapso se encontram errados.

Assim, onde se lê:

“ Nesse sentido, e nos termos da alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de

setembro, alterada pela Lei nº 5 A de 2002 de 11 de janeiro, e do n.º 7 do artigo 107.º da NCI,

proponho a colaboração da Câmara Municipal, no apoio da isenção de pagamento das taxas de

alojamento no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, para vinte jovens carenciados e

devidamente identificados pela Divisão de Ação Social.

O apoio proposto traduz se na isenção de pagamento de taxas no valor de €51,80 (cinquenta e

um euros e oitenta cêntimos) e consubstancia se no alojamento gratuito no Parque de Campismo da

Praia do Pedrógão para vinte jovens carenciados.”

Deverá ler se:

“Nesse sentido, e nos termos da alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de

setembro, alterada pela Lei nº 5 A de 2002 de 11 de janeiro, e do n.º 7 do artigo 107.º da NCI,

proponho a colaboração da Câmara Municipal, no apoio da isenção de pagamento das taxas de
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alojamento no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, para quarenta e nove jovens carenciados,

vinte dos quais devidamente identificados pela Divisão de Ação Social.

O apoio proposto traduz se na isenção de pagamento de taxas no valor de €761,46 (setecentos e

sessenta um euros e quarenta e seis cêntimos) e consubstancia se no alojamento gratuito no Parque de

Campismo da Praia do Pedrógão para os quarenta e nove jovens carenciados e distribuídos da seguinte

forma:

No período de 4 de agosto a 10 de agosto = 20 jovens carenciados x seis dormidas x €2,59;

No período de 11 de agosto a 17 de agosto = 14 jovens carenciados x seis dormidas x €2,59;

No período de 18 de agosto a 23 de agosto = 15 jovens carenciados x seis dormidas x €2,59;”

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade retificar o teor da

deliberação referida.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

10.2. Parque de Campismo da Praia do Pedrogão – Apoio à Associação Bairro dos Anjos. Estágio para

80 crianças

DLB N.º 1060/13 | Pela Senhora Vereadora Isabel Gonçalves, foi presente a seguinte informação:

“A Associação Bairro dos Anjos vai levar a efeito, no período de 2 a 6 de setembro de 2013, um

estágio de inicio de época, para cerca de 80 crianças das equipas de competição de natação ENTFE

2013/6202.

Nesse sentido, solicita à Câmara Municipal a isenção dos custos com o alojamento no Parque de

Campismo da Praia do Pedrógão.

De realçar que a Associação Bairro dos Anjos tem desenvolvido um papel preponderante na

realização de atividades de prática desportiva, nomeadamente na formação com crianças.

Nesse sentido, e nos termos da alínea l) do nº 1 do artigo 64º da Lei n.º. 169/99 de 18 de

setembro, alterada pela Lei nº 5 A de 2002 de 11 de janeiro, e do nº 7 do artigo 107º da NCI, proponho

a colaboração da Câmara Municipal, no apoio da isenção de pagamento das taxas de alojamento no

Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, para oitenta crianças.

O apoio proposto traduz se na isenção de pagamento de taxas no valor de €553,60 (quinhentos e

cinquenta e três euros e sessenta cêntimos) e consubstancia se no alojamento gratuito no Parque de

Campismo da Praia do Pedrógão para as oitenta crianças e distribuídos da seguinte forma:

No período de 2 a 6 de setembro de 2013 = 80 crianças x 4 dormidas x €1,73;

A Associação Bairro dos Anjos encontra se devidamente inscrita no RAAML (39/2012)”

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade e nos termos da alínea

l) do nº 1 do art.º. 64º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei 5 A/2011 de 11 de janeiro,

atribuir um apoio financeiro à Associação Bairro dos Anjos, traduzido na isenção de pagamento de taxas

de alojamento no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, no valor de €553,60 (quinhentos e

cinquenta e três euros e sessenta cêntimos).

A presente deliberação foi aprovada em minuta.
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10.3. SUMMER FEST – Apoio logístico no âmbito do RAAML. Ratificação de despacho

DLB N.º 1061/13 | Presente o pedido, no âmbito do Regulamento de Atribuição de Auxílios do

Município de Leiria (RAAML), para a concessão de apoio não financeiro à Associação Cultural Desportiva

e Promotora da Praia do Pedrógão, para realização do evento SUMMER FEST, a realizar nos dias 29, 30

31 de agosto e 1 de setembro de 2013, na Praia do Pedrógão.

Assim, considerando que aquela entidade apresentou a inscrição no RAAML nº 10/2012, ao

abrigo do artigo 14.º em conformidade com o artigo 7.º do citado Regulamento e que o processo

inerente a este apoio municipal está devidamente instruído, conforme os pressupostos aplicáveis

enunciados no Regulamento atrás referenciado;

Tendo em conta que, pelos serviços camarários responsáveis pelo apoio logístico e equipamentos

(DIDEA e DIMC) foi prestada informação quanto à possibilidade de cedência oportuna dos mesmos.

Face ao acima exposto e não existindo tempo útil para decisão de atribuição do auxílio pretendido

(cedência de apoio logístico e equipamentos) em conformidade com o disposto no RAAML,

nomeadamente no n.º 2 do artigo 11.º, foi o pedido da cedência do equipamento solicitado nas

condições mencionadas de acordo com a tabela seguinte, objeto do despacho proferido em 27 de

agosto de 2013, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria, o qual se submete à ratificação

da Câmara Municipal, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada

pela Lei n.º 5 A/02, de 11 de janeiro:

Registo Descrição do Pedido OBM

ENTFE. 2013/6115 Limpeza - O empenhamento dos meios já utilizados na praia para a
limpeza do recinto do evento, nomeadamente auxiliares de limpeza.
Caixotes do lixo Disponibilização de caixotes do lixo e pontos de
reciclagem para suporte ao evento.

O30.13A154

Barracas - Cedência de 2 barracas de madeira.
Vasos – Cedência de 14 vasos

ENT. 2013/10731 Licenciamentos - Licença de ruído para as noites dos dias 29,30 e 31
de Agosto e para a Sunset da tarde do dia 1 de Setembro.
Licença de recinto improvisado.
Trânsito - Condicionar o trânsito nas noites dos concertos, passando
para uma única faixa de rodagem.

ENT. 2013/10732 Publicidade - Disponibilização dos outdoors municipais para
divulgação do evento.
Espaço para Publicidade - Autorizar a colocação de zonas para os
parceiros do evento publicitarem a sua marca.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º

169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5 A/2002, de 11 de janeiro, deliberou por

unanimidade ratificar o despacho mencionado do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de

27/08/2013, com o fundamento no motivo invocado e nas condições indicadas.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

10.4. Centro Associativo Municipal – falta de pagamento das comparticipações obrigatórias por parte

da Intercultura e ANEA

DLB N.º 1062/13 | Presente informação da Senhora Vereadora Isabel Gonçalves, que se transcreve:
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“Em 23/05/2000, através de celebração de Contrato de Comodato, foi cedido o espaço desta sala à

INTERCULTURA PORTUGAL – NÚCLEO DE LEIRIA.

Esta associação procedeu aos pagamentos regulares de comparticipação da quota até final de

dezembro de 2001 (informação da funcionária do CAM datada de 13/6/2011)

Em 5/2/2002 foi presente a reunião de Câmara (ata 6) o protocolo de constituição do Centro de

Apoio ao Cidadão Migrante (futura AMIGRANTE), que estabelece na sua cláusula 9ª, a partilha do

espaço da sala nº 6, até à obtenção de um espaço próprio. O protocolo foi assinado em 25/02/2002.

Em 26/04/2007 foi presente a reunião de Câmara, lista de dívidas por falta de pagamento de

serviços prestados pelo CAM e de comparticipação de quotas e relativa aos utilizadores INTERCULTURA

e AMIGRANTE, num montante de € 2.578,16 (INT. 2003/3138). É deliberado a dispensa do pagamento

dessas mesmas dívidas, no período que decorreu entre abril de 2002 a junho de 2006, nos termos das

alíneas b) e c) da cláusula 5 do protocolo assinado em 25/02/2002.

A deliberação da dispensa de pagamento foi comunicada através das SAIDAS 2007/11718 à

AMIGRANTE e 2011/11719 à INTERCULTURA.

Em 11/12/2007 é deliberado em reunião de Câmara, a proposta de alteração de várias salas do

CAM, tendo ficado determinado que a sala 6 seria cedida à INTERCULTURA e à ASSOCIAÇÃO NACIONAL

DE ESPONDILITE ANIQUILOSANTE (ANEA).

Em 01/04/2008, foram assinados os respetivos Contratos de Comodato: um para a

INTERCULTURA e outro para a ANEA.

Segundo informação da funcionária do Centro Associativo Municipal, atualizada em agosto de

2013 e reiterada na INT. 2011/12566, a INTERCULTURA está em dívida para com o Município de Leiria,

desde julho de 2006 até à presente data, e com um montante que ascende ao valor de €2.799,75

(€2.798,25 referentes a pagamentos de quotas, até setembro de 2013 e €1,50 referente a utilização de

telefone).

O mesmo acontece com a ANEA, que nunca procedeu a qualquer tipo de pagamento, desde Maio

de 2006 (ENT. 2006/13289) até à presente data, não obstante o facto de apenas ter assinado Contrato

de Comodato em 1/04/2008.

O montante da dívida para esta associação é igual ao da Intercultura, ou seja, €2.732,75

referentes a pagamentos de quotas.

Ora, analisando a informação exarada, conclui se que ambas as associações:

I. partilham o mesmo espaço – sala 6;

II. assinaram contrato de comodato a 1 /4/2008;

III. possuem contratos de comodatos individuais;

IV. são devedoras ao Município de Leiria, por falta de pagamento das comparticipações obrigatórias no

valor de €2.798,25, respeitantes a 100% da utilização do mesmo espaço;

Conclui se ainda, que a partilha de espaço implica responsabilidades de 50% na comparticipação

obrigatória de pagamento de quotas, para cada associação, o que representa um valor de dívida para

cada uma e à presente data de €1.399,12.

Considerando a informação atrás descrita, proponho:



1781 (90)

CMLeiria/Ata n.º 19, de 2013.09.03

Im DA 15 09_A0

a) A dispensa do pagamento às duas associações, da comparticipação de quotas e serviços

prestados pelo CAM até à data de celebração do contrato de comodato, ou seja até 1/04/2008, o que

perfaz um valor de dívida total de €2.122,60, e um valor de €1.061,30 para cada associação.

b) Que ambas as associações procedam ao pagamento da dívida individual, com efeitos a

1/04/2008 e em prestações mensais e consecutivas, no valor de €88,44, durante um período de 12

meses consecutivos, com início em outubro de 2013;

c) Que a este valor seja adicionado o valor de 50% na comparticipação obrigatória de

pagamento de quotas, relativo à ocupação de 50% do espaço da sala 6, ou seja: €88,44 + €16,07 =

€104,48;

d) Que os contratos de comodato sejam reformulados com a assinatura de um único para as

duas associações e para a utilização da sala 6, em que seja referida a partilha de responsabilidade de

cada associação no pagamento da quota mensal.

Nota: os valores referidos na informação já tem IVA à taxa legal em vigor”

A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação e depois de analisar o assunto e ao

abrigo do artigo 24.º do Regulamento de Tabela e Taxas do Município de Leiria, deliberou por

unanimidade concordar com a informação proposta e com o pagamento da dívida existente por parte

da Intercultura e ANEA em doze prestações mensais e consecutivas de acordo com a proposta acima

transcrita.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

10.5. Festival da Gastronomia – Apoio logístico no âmbito do RAAML. Ratificação de despacho

DLB N.º 1063/13 | Presente o pedido, no âmbito do Regulamento de Atribuição de Auxílios do

Município de Leiria (RAAML), para a concessão de apoio não financeiro à Associação Desportiva,

Recreativa e Cultural do Bairro dos Anjos, para realização do evento Festival da Gastronomia a realizar

no período compreendido entre os dias 30 de agosto a 8 de setembro de 2013, no Jardim Luis de

Camões, em Leiria.

Assim, considerando que aquela entidade apresentou a inscrição no RAAML nº 39/2012, ao

abrigo do artigo 14.º em conformidade com o artigo 7.º do citado Regulamento e que o processo

inerente a este apoio municipal está devidamente instruído, conforme os pressupostos aplicáveis

enunciados no Regulamento atrás referenciado;

Tendo em conta que, pelos serviços camarários responsáveis pelo apoio logístico e

equipamentos (DIDEA e DIMC) foi prestada informação quanto à possibilidade de cedência oportuna

dos mesmos.

Face ao acima exposto e não existindo tempo útil para decisão de atribuição do auxílio

pretendido (cedência de apoio logístico e equipamentos) em conformidade com o disposto no RAAML,

nomeadamente no n.º 2 do artigo 11.º, foi o pedido da cedência do equipamento solicitado nas

condições mencionadas de acordo com a tabela seguinte, objeto do despacho proferido em 27 de

agosto de 2013, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria, o qual se submete à ratificação

da Câmara Municipal, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada

pela Lei n.º 5 A/02, de 11 de janeiro:
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Registo Descrição do Pedido OBM

ENTFE 2013/6065 1. Cedência de espaço e licenças;
2. Cedência de 4 Tasquinhas de Gastronomia;
3. Cedência de 24 Vasos;
4. Acesso à energia do Palco;
5. Ligações de água e esgotos;
6. Cedência do Palco;
7. Cedência de 20 grades;
8. Apoio na abertura e limpeza dos sanitários, do Jardim Luís de
Camões, Fonte Quente e Parque da Cidade, até às 24h;
9. Apoio no contacto de Grupos de Música e Ranchos Folclóricos que
possam atuar no Festival;

O23.13A135

O461.13A2

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º

169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5 A/2002, de 11 de janeiro, deliberou por

unanimidade ratificar o despacho mencionado do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de

27/08/2013, com o fundamento no motivo invocado e nas condições indicadas.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

10.6. Centro Associativo Municipal – atribuição da sala n.º. 18 à Associação de Especialistas da Força

Aérea

DLB N.º 1064/13 | Presente carta da Associação de Especialistas da Força Aérea, com sede na Praça Dr.

Francisco Sá Carneiro, 219 – 1º Dto – 4200 313 Porto, NIF n.º 500 931 496, a solicitar a disponibilidade

de cedência de uma sala no Centro Associativo Municipal, para instalação da sede da Associação –

Núcleo de Leiria (ENT. 2013/3148).

Analisado o assunto, foi pela Senhora Vereadora, Eng.ª. Isabel Gonçalves, apresentada a seguinte

proposta:

Considerando que a Associação de Especialistas da Força Aérea é uma associação sem fins

lucrativos que pretende estabelecer um núcleo em Leiria;

Considerando que esta Associação está direcionada para o fomento da prática de promoção,

divulgação e estudos da aeronáutica.

Considerando que o pedido da Associação mereceu o parecer favorável da Comissão de Gestão

do Centro Associativo Municipal (ENTFE. 2013/6380);

Considerando ainda a desocupação da sala n.º. 18, na sequência da saída da UNICEF (ENT.

2012/8464), propõe se a atribuição das instalações da sala n.º 18 do Centro Associativo Municipal, com

a área de 32m2, à Associação de Especialistas da Força Aérea.

Mais propõe, que seja celebrado o Contrato de Comodato, cujo teor se transcreve:

«CONTRATO DE COMODATO

ENTRE:

O MUNICÍPIO DE LEIRIA, adiante designado por primeiro outorgante e representado, nos termos da Lei,

pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr. Raul Miguel Castro, casado, natural da Freguesia S.

João, concelho de Abrantes.

e:

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA FORÇA AÉREA, como segundo outorgante e adiante designado por

beneficiário, representado por Júlio de Jesus Ribeiro, portador do B. I. N.º 2450907, emitido em
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25/10/2005, pelo Arquivo de Leiria, NIF n.º. 105380954, e com residência fiscal em Rua Central, nº 85 –

Cavalinhos – 2405 011 Maceira Leiria, é celebrado o presente contrato que se rege pelas cláusulas

seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O primeiro outorgante é legítimo proprietário do edifício conhecido como “Mercado Maringá” em cuja

ala nascente foi construído um complexo social composto de salas, de estrutura de apoio ao

funcionamento de serviços e de um secretariado, e que constitui o “Centro Associativo Municipal”.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O primeiro outorgante entrega ao beneficiário, em regime de comodato, a sala n.º 18

do complexo social referido na cláusula anterior, para que nele instale os seus serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA:

1. As instalações entregues destinam se exclusivamente ao exercício de atividades conexas com

o objeto do beneficiário, com exclusão de quaisquer outras.

2. A Câmara Municipal de Leiria pode autorizar a utilização das instalações objeto deste contrato

para outras atividades, a exercer temporariamente, vendas com fins beneficentes, após pedido do

beneficiário, no qual este especifique as atividades a exercer, justifique a sua pertinência e indique o

período de tempo necessário a esta utilização.

CLÁUSULA QUARTA:

1. O beneficiário tem o direito de utilizar as estruturas criadas no complexo social para o apoio ao

funcionamento dos serviços aí existentes.

2. A utilização da sala de reuniões e do auditório depende da prévia marcação no secretariado,

feita com a antecedência mínima de oito dias seguidos, em relação à data de utilização pretendida.

CLÁUSULA QUINTA:

1. O beneficiário comparticipará nos custos totais de funcionamento do complexo social,

nomeadamente os custos relativos aos vencimentos do secretariado, do pessoal de limpeza e aos

consumos de água e eletricidade.

2. A quota de participação nos custos de instalação será definida pela Câmara Municipal na

proporção da área da sala entregue ao beneficiário.

3. Os serviços utilizados no secretariado – Fax, Telefone, Internet, etc. – serão pagos de acordo

com a tabela a estabelecer pela Câmara Municipal de Leiria.

CLÁUSULA SEXTA:

Podem estabelecer se protocolos especiais, para apoio administrativo específico a prestar pelo

secretariado a qualquer beneficiário ou destes às estruturas de apoio.

CLÁUSULA SÉTIMA:

O horário de funcionamento do secretariado será o estabelecido pela Câmara Municipal de Leiria após

consulta às entidades beneficiárias.

CLÁUSULA OITAVA:

Compete ao beneficiário zelar e responsabilizar se pela conservação da sala que lhe é entregue e dos

espaços e bens de utilização comuns, respondendo, perante o primeiro outorgante e eventuais lesados,

por danos provocados, com dolo ou mera culpa, por si ou por representantes seus.
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CLÁUSULA NONA:

O presente contrato é válido pelo período de um ano renovável, se nenhuma das partes outorgantes o

denunciar com a antecedência mínima de trinta dias relativamente ao termo do prazo ou da sua

renovação.

CLÁUSULA DÉCIMA:

1. Em qualquer altura, o primeiro outorgante pode rescindir unilateralmente o presente

contrato, mediante deliberação da Câmara Municipal de Leiria, se, em processo de averiguação, se

constatar que o beneficiário exerce, nas instalações entregues, qualquer catividade ilícita ou que deixou

de as utilizar por período superior a seis meses, sem previamente ter comunicado ao primeiro

outorgante que se tratava de interrupção temporária de utilização.

2. Na situação prevista no número anterior, o beneficiário deve restituir as instalações entregues

e as respetivas chaves no prazo de trinta dias, após a notificação da deliberação da Câmara Municipal

de Leiria.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, findo o presente contrato, as instalações entregues

deverão ser restituídas, em perfeito estado de conservação e limpeza, no prazo de quinze dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

As entidades beneficiárias, instaladas no complexo social, devem eleger entre si um órgão

representativo que será interlocutor nas relações a estabelecer com o primeiro outorgante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Em tudo quanto não estiver previsto no presente contrato são aplicáveis as regras constantes dos

artigos 1129.º a 1141.º do Código Civil.

Leiria, __/__/__

Pelo Primeiro Outorgante : ___________________________________________________

Pelo Segundo Outorgante : ___________________________________________________»

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade autorizar a

cedência das instalações da sala n.º. 18 do Centro Associativo Municipal à Associação de Especialistas

da Força Aérea – Núcleo de Leiria.

Mais deliberou aprovar a minuta do contrato de comodato a celebrar com a respetiva

entidade e conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara para proceder à sua outorga.

Deliberou ainda que o valor mensal da quota definida na cláusula 5.ª é de 49,21€ + IVA à taxa

legal em vigor o que totaliza o valor de 60,52€.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

10.7. Mercado Municipal de Leiria alteração de lugares de venda de frutas e hortícolas

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira questionou se o Mercado Municipal iria ser

requalificado.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu que o Mercado Municipal tinha de ser

objeto de uma ampla requalificação, uma vez que desde 2004, ninguém fez quaisquer intervenções.
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Mais disse que teria de haver algum espaço de manobra para alguma alteração que pudesse

haver, nomeadamente regularizar as situações para aquele espaço, não fazendo sentido estarem

presentes sem pagarem.

A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves explicou que, relativamente às obras há um projeto

desde 2012 relativo a algumas intervenções absolutamente necessárias, designadamente na peixaria e

nos Wc´s para serem executadas pelos trabalhadores do Município, mas com as dificuldades que têm

surgido, não foi possível até esta data realizar o que estava previsto.

Mais deixou um agradecimento pessoal aos trabalhadores do mercado que têm sido

incansáveis na realização de pequenos melhoramentos e ainda em ajudar os vendedores,

principalmente os mais idosos, a levarem as caixas com produtos para venda para o primeiro piso,

devido aos elevadores se encontrarem avariados e selados.

Por fim, referiu que tal como disse o Senhor Presidente da Câmara Municipal havia uma

perspetiva de haver um mercado municipal novo, mas até lá este teria de sofrer obras de manutenção

para o manter minimamente em condições.

***

DLB N.º 1065/13 | Pela Senhora Vereadora Isabel Gonçalves, foi presente a seguinte informação:

“Considerando que:

O Mercado Municipal de Leiria encontra se aberto diariamente, estando a ser utilizados a cave, o

piso O e o piso 1. O piso 1 destina se atualmente à venda de produtos hortofrutícolas, queijos e bolos, o

piso O à venda de peixe, frutos secos e flores.

Para acesso ao piso 1, os vendedores/compradores podem utilizar as escadas, sendo que os

vendedores utilizavam, até ao dia 19/08/13, o elevador do lado dos talhos.

Na sequência de uma inspeção periódica, realizada a 10/12/2010, efetuada pela ELEVAR (EI com

a qual a Câmara Municipal de Leiria possui contrato para a realização de inspeções periódicas e

reinspecções às instalações, no Concelho de Leiria, em consonância e para o cumprimento do disposto

no n.º1 do artigo 7.º e do artigo 11.º, ambos do Decreto Lei n.º320/2002, de 28 de dezembro), o

elevador em causa foi alvo de selagem por meio de selo de chumbo na máquina de tração e no quadro

da casa da máquina sendo que na base da selagem, estão questões relacionadas com a falta de

condições de segurança.

Do acima exposto, resulta que, à data atual, o acesso ao piso 1 do mercado municipal só pode ser

efetuado por escadas.

Após reunião com os vendedores, considerou se pertinente a transferência de todos os

vendedores que se encontram no piso 1 para o piso O do mercado, ou seja, deslocalização das

hortofrutícolas, queijos e bolos para o piso dos peixes e frutos secos, por se considerar que a

permanência da utilização do piso 1, à data atual, se tornou insustentável não só pelo acesso

condicionado mas, também, porque aquele piso não oferece condições, desde logo, pelas elevadas

temperaturas ambiente que ali se fazem sentir nesta altura do ano, as quais colocam em risco a higiene

e segurança alimentar, por exemplo dos queijos, ou favorecem a putrefação precoce das frutas e

legumes que ali são expostos para venda.



1786 (95)

CMLeiria/Ata n.º 19, de 2013.09.03

Im DA 15 09_A0

Considerou se ainda que, pese embora, não estejam reunidas todas as condições necessárias, as

que existem afiguram se suficientes para, em consenso com os vendedores e respondendo às legítimas

expetativas dos mesmos, o mercado se passe a realizar apenas no piso O, em condições provisórias, até

à realização das obras necessárias à melhor utilização do mesmo.

De salientar que somente a padaria se mantém no piso 1, por não ter concordado com a

mudança para a ala dos talhos, junto da outra loja que aí detém, por pretender que lhe seja cedido a

loja exterior nº 5, conforme pedido ENTFE. 2013/6383.

Assim, a mudança dos vendedores ficará disposta da seguinte forma:

Nome Produto Nº de banca piso 1 Nº de Banca piso 0

Gracinda Felizarda de Carvalho Hortofrutícola 103 a 107 83 a 85

José Manuel Azevedo Venâncio Hortofrutícola 111 a 112 49 e 50

José dos Santos Mor Hortofrutícola 116 e 117 7 e 8

Manuel Marques Jorge Hortofrutícola 126 e 127 12 e 13

Maria Carreira Esperança Hortofrutícola 188 e 189 59 e 60

Maria da Ascensão Duarte Reis Hortofrutícola 205 e 206 9 e 10

Carlos Alberto Caseiro Ferreira Hortofrutícola 223 66

Maria Rosa Monteiro Paiva Hortofrutícola 228 e 229 67 e 68

Pedro Leonardo Pereira Lopes Hortofrutícola 232 a 235 454 a 456

José António Cândido de Oliveira Hortofrutícola 224 69 a 72

Gracinda Perpétua Fernandes Hortofrutícola 245 a 249 73 a 77

Maria Virgínia Ferreira Reis Pereira Hortofrutícola 250 a 259 51 a 58

Joaquim Carvalho de Sousa Hortofrutícola 266 a 268 s/ número

Charqueijo – Com. Prod. Alim., lda Queijos 272 s/ número

Olinda Ferreira Antunes Queijos 299 s/ número

Almerinda de Jesus Mário Jerónimo Queijos 283 s/ número

Luis Florinda Marques Bolos 274 s/ número

A Câmara Municipal concordou com a proposta acima transcrita e deliberou por unanimidade

autorizar a mudança dos vendedores de produtos hortofrutícolas, queijos e bolos para o piso 0 de

acordo com a proposta.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

PONTO ONZE

DIVISÃO DODESENVOLVIMENTO ECONÓMICO EAMBIENTE

11.1. Alienação de Veículos em Fim de Vida adquiridos por ocupação pelo Município de Leiria.

Conclusão de procedimentos de alienação e assinatura de contrato de compra e venda

DLB N.º 1066/13 | Tendo em conta a decisão da Câmara Municipal de Leiria, de alienação de um lote

de Veículos em Fim de Vida (VFV), de ora em diante designados de VFV, adquiridos por ocupação pelo

Município de Leiria, proferida em sua reunião de dia 25 de junho de 2013, e consequente aprovação,



1787 (96)

CMLeiria/Ata n.º 19, de 2013.09.03

Im DA 15 09_A0

em sede daquela, do respetivo Regulamento de Hasta Pública. Considerando que, no âmbito do

procedimento de hasta pública, concretizada no dia 20 de agosto de 2013, o lote de VFV foi arrematado

pelo representante da Empresa RSA Reciclagem de Sucatas Abrantina, SA, Luís António Martins

Batista, pelo valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros).

Face ao acima exposto e de modo a dar seguimento aos trâmites processuais necessários à

efetiva venda do lote e necessários procedimentos subsequentes de remoção e encaminhamento dos

VFV em causa, propõe se, em cumprimento e para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo

10.º do Regulamento de Hasta Pública, a alienação do lote de VFV à Sociedade RSA – Reciclagem de

Sucatas Abrantina, SA, pelo preço de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), conforme minuta de contrato

de compra e venda, cujo teor se transcreve:

«CONTRATO DE COMPRA E VENDA

Entre:

Raul Miguel de Castro, casado, natural do concelho de Abrantes, residente na freguesia de Reguengo

do Fétal, concelho da Batalha, portador do Cartão de Cidadão n.º 00561884 3ZZ0, emitido por

República Portuguesa e válido até 23/10/2017, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal e em

representação do Município de Leiria, pessoa coletiva de direito público número 505181266, no uso

dos poderes que lhe foram cometidos pela Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião de 03 de

setembro de 2013, como primeiro outorgante;

e

RSA – Reciclagem de Sucatas Abrantina, SA pessoa coletiva n.º 502168021, com sede em Lugar de

Olho de Boi, Alferrarede, Concelho de Abrantes, aqui representada pelos seus administradores, João

dos Santos Batista, portador do Bilhete de Identidade n.º 489479, casado, residente em Olho de Boi,

freguesia de Alferrarede, concelho de Abrantes e Luís António Martins Batista, portador do Cartão de

Cidadão n.º 06578358, casado, residente em Rua 28 de fevereiro, lote 14 C, freguesia de Tapadão,

concelho de Abrantes, como segunda outorgante;

Tendo em conta:

a) A decisão de alienação proferida pela Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião de 03 de

setembro de 2013;

b) O subsequente ato de aprovação da minuta do contrato por deliberação tomada pela Câmara

Municipal de Leiria, em sua reunião de 03 de setembro de 2013.

É celebrado, em cumprimento do estatuído no artigo 13.º do Regulamento de Hasta Pública

Alienação de Veículos em Fim de Vida Adquiridos por Ocupação pelo Município de Leiria, aprovado pela

Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião de 25 de junho de 2013, e reciprocamente aceite o

presente contrato de compra e venda, o qual se regerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

O primeiro outorgante é dono e legítimo possuidor do lote de Veículos em Fim Vida (VFV) adquiridos

por ocupação, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 165.º do Código da Estrada, aprovado pelo

Decreto Lei n.º 114/94, de 3 de maio, conjugado com a alínea d) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º

169/99, de 18 de setembro, alterada, que consta do anexo ao presente contrato, que dele faz parte

integrante.
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Cláusula Segunda
Pelo preço de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), que já recebeu e dá de quitação, o primeiro

outorgante vende à segunda outorgante o lote de VFV referido na cláusula anterior.

Cláusula Terceira
Os outorgantes obrigam se ao cumprimento das demais disposições constantes do Regulamento de

Hasta Pública Alienação de Veículos em Fim de Vida Adquiridos por Ocupação pelo Município de Leiria

aprovado pela Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião de 25 de Junho de 2013.

O presente contrato de compra e venda é feito em duplicado e escrito em 1 folha, assinada pelos

mencionados outorgantes, e anexo rubricado pelos mesmos, destinando se, a cada um deles, um dos

exemplares.

Leiria, __ de ______________ de 2013.

O primeiro outorgante: ________________________________________________________________

A segunda outorgante: ________________________________________________________________

ANEXO
Veículos em Fim de Vida que compõem o lote objeto do presente contrato.

Marca Modelo Matricula Ano

Seat Ibiza QG 91 70 1988

Peugeot 405GL QX 62 89 1991

Fiat cinquecento 40 99 CG 1993

Volvo N.D. QT 20 14 1990

Opel Vectra VF 58 51 1996

Honda Civic HQ 97 01 1987

Renault Clio 81 40 BA 1992

Renault Clio XT 22 25 1992

Rover 213 SE RC 77 68 1989

Opel Corsa GX 61 24 1991

Autobianchi Y 10 PB 53 03 1988

Toyota Corolla QO 99 89 1988

Ford Mondeo 73 97 DF 1993

Renault Twingo 57 20 DP 1994

Fiat Regata JS 25 08 1986

Peugeot 106 54 18 AO 1992

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 do

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5 A/2002, de 11 de janeiro e ao

abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 12.º do Regulamento de Hasta Pública de VFV, deliberou por

unanimidade a alienação do lote de VFV referidos no artigo 1.º daquele Regulamento.

Mais delibera aprovar a minuta do contrato de compra e venda, em anexo, e conferir poderes ao

Senhor Presidente da Câmara Municipal para a outorga do mesmo.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

11.2. Pedido de pagamento em prestações – Desafios Urbanos (INT. 2013/1573)

DLB N.º 1067/13 | A requerente, sociedade comercial Desafios Urbanos, foi notificada pelo ofício nº

6948/2013 que procedesse ao pagamento da quantia de €8.042,19 (oito mil e quarenta e dois euros e

dezanove cêntimos) correspondentes a 17 prestações mensais, cada um no valor de €384,61, acrescido

de IVA à taxa legal (23%), decorrentes do contrato de concessão de direito de uso privativo de dois (2)
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espaços integrados no Parque Municipal Tenente Coronel Jaime Filipe da Fonseca, em Leiria, celebrado

em 15 de março de 2007.

Na sequência de notificação efetuada, vem aquela entidade requerer que lhe seja

facultada a possibilidade de proceder ao pagamento da dívida existente em 48 mensalidades, e se

possível, sem juros e encargos de mora.

Considerando:

i. que o Decreto Lei n.º 280/2007, de 7 de Agosto, que estabelece o regime jurídico do património

imobiliário público, dispõe sobre a possibilidade de utilização de bens do domínio público por

particulares, de utilização privativa e de exploração, porquanto cabe no âmbito de aplicação deste

diploma a gestão dos bens imóveis do domínio público das autarquias locais, conforme o disposto na

alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º;

ii. que as câmaras municipais dispõem de poderes regulamentares próprios resultantes do disposto na

alínea a) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei 169/99, isto é, compete à câmara municipal administrar o

domínio público municipal, pelo que será neste domínio que deve decidir sobre a pretensão do

requerente;

iii. que presentemente a dívida acumulou mais 5 (cinco) mensalidades, abril, maio, junho, julho e

agosto/2013, desde a anterior informação, pelo que o seu valor atual é de €10.407,54 (dez mil

quatrocentos e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos);

iv. que existe também a guia de receita n.º 76/2011 no valor de €3,21 (três euros e vinte e um

cêntimos) referente a juros de mora das mensalidades de outubro e novembro/2011 que se

encontravam por regularizar,

Propõe se que a Câmara Municipal, autorize o pagamento do montante em 48 prestações

iguais e sucessivas do montante atualmente em dívida (€10.407,54), propondo se ainda, a anulação de

todas as guias de recebimento já emitidas, designadamente as com o 66/2011, 75/2011, 3/2012,

6/2012, 8/2012, 14249/2013, 14250/2013, 14251/2013, 14252/2013, 14253/2013, 14254/2013,

14255/2013, 14256/2013, 14257/2013, 14258/2013, 14259/2013, 14260/2013, 14261/2013,

14262/2013, 14263, 15801/2013 e 18022/2013, cada uma no valor de €473,07 e ainda a de juros de

mora com o n.º 76/2011, no valor de €3,21, por se encontrar indevidamente emitida.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade concordar com a

proposta e autorizar o pagamento em 48 prestações iguais e sucessivas, ao abrigo do disposto na alínea

a) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei 169/99 em conjugação com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º

do Decreto Lei n.º 280/2007, de 7 de Agosto.

Mais deliberou, anular as guias de receita nº 66/2011, 75/2011, 3/2012, 6/2012, 8/2012,

14249/2013, 14250/2013, 14251/2013, 14252/2013, 14253/2013, 14254/2013, 14255/2013,

14256/2013, 14257/2013, 14258/2013, 14259/2013, 14260/2013, 14261/2013, 14262/2013, 14263,

15801/2013 e 18022/2013, no valor total de €10.407,54 (dez mil quatrocentos e sete euros e cinquenta

e quatro cêntimos), para que seja efetuada a liquidação de novos documentos de receita, referentes às

48 prestações iguais e sucessivas, bem como anular a guia de receita nº 76/2011, no valor de €3,21

(três euros e vinte e um cêntimos), por se encontrar indevidamente emitida.
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A presente deliberação foi aprovada em minuta.

11.3. Mercado de Venda por Grosso do Falcão Hortofrutícola. Atribuição de lugar de venda (ENT.

2012/17083)

DLB N.º 1068/13 | Presente o requerimento de Armando Rosa Inácio, residente na Travessa do

Ferreiro, n.º 12, lugar de Raposos, freguesia de Famalicão, concelho da Nazaré, a solicitar a atribuição

de um lugar cativo com uma viatura ligeira até 14m2, para venda de produtos hortícolas, que se

encontra vago no Mercado de Venda por Grosso do Falcão Hortofrutícola.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto ao abrigo do disposto no artigo n.º 10º do

Regulamento do Mercado de Venda por Grosso do Falcão deliberou por unanimidade, atribuir o direito

de ocupação do lugar cativo com uma viatura ligeira até 14m2 a Armando Rosa Inácio, residente na

Travessa do Ferreiro, n.º 12, lugar de Raposos, freguesia de Famalicão, concelho de Nazaré uma vez que

reúne os requisitos expressos no artigo n.º 13º da mesma norma, na alteração aprovada pela

Assembleia Municipal em 2003/04/17.

A atribuição do lugar de venda é franca, não sujeitando o vendedor a qualquer outro pagamento

para além da respetiva taxa mensal de ocupação, conforme foi aprovado pela Assembleia Municipal em

sessão realizada em 2007/02/23, na alteração temporária do artigo n.º 15º, nº 1.2 e 1.3 do

Regulamento do referido mercado, publicitada pelo edital nº 47/2007, de 03 de maio.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

11.4. Mercado de Venda por Grosso do Falcão Hortofrutícola. Desistência do lugar (ENT. 2013/9223)

DLB N.º 1071/13 | Presente o requerimento de José Vieira Alves, residente no lugar de Vale Pequenino,

freguesia de Cortes, concelho de Leiria, na qualidade de titular de um lugar de 42m2, a solicitar a

desistência daquele lugar que ocupa no Mercado de Venda por Grosso do Falcão Hortofrutícola, por

motivo de quebra de vendas.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto ao abrigo das disposições conjugadas no artigo

n.º 14.º, n.º1, alínea a) do Regulamento do Mercado de Venda por Grosso do Falcão deliberou por

unanimidade, deferir o pedido de desistência de José Vieira Alves, revogando parcialmente o contrato

por acordo, com efeitos reportados à data de 2013/07/31, não havendo qualquer divida ao Município.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

11.5. Mercado de Venda por Grosso do Falcão Têxteis. Atribuição de lugar de vendedor (ENT.

2012/16595)

DLB N.º 1072/13 | Presente o requerimento de Ilda da Silva Novo, residente na Rua Senhor dos Aflitos,

nº 785, freguesia de Sandim, concelho de Santa Maria da Feira, a solicitar a atribuição de lugar cativo,

no Mercado de Venda por Grosso do Falcão de Têxteis, Calçado e outros, com o n.º 234.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas no artigo

n.º 10.º, do Regulamento do Mercado de Venda por Grosso do Falcão deliberou por unanimidade,

atribuir o direito de ocupação do lugar cativo n.º 234, a Ilda da Silva Novo, com residência na Rua

Senhor dos Aflitos, n.º 785, freguesia de Sandim, concelho de Santa Maria da Feira, uma vez que a
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requerente reúne os requisitos expressos no artigo n.º 13.º da mesma norma, na alteração aprovada

pela Assembleia Municipal em 2003/04/17.

A atribuição do lugar de venda é franca, não sujeitando o vendedor a qualquer outro pagamento

para além da respetiva taxa mensal de ocupação, conforme foi aprovado pela Assembleia Municipal em

sessão realizada em 2007/02/23, na alteração temporária do artigo n.º 15º, n.º 1.2 e 1.3 do

Regulamento do referido mercado, publicitada pelo edital n.º 47/2007 de 2007/03/05.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

11.6. Mercado Municipal da Praia do Pedrógão. Desistência das bancas nº 13 e 14 (ENT. 2013/9486)

DLB N.º 1069/13 | Presente o requerimento de Maria Elvira Marques, residente na Rua Mártires da

Pátria, nº 40, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, a solicitar a desistência das bancas nº 13 e 14

que ocupa no Mercado Municipal da Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto ao abrigo da disposição conjugada no

parágrafo 1.º do art.º 1.º, do Regulamento dos Mercados e Feiras do concelho de Leiria em vigor,

deliberou por unanimidade deferir o pedido de desistência das bancas n.º 13 e 14 a Maria Elvira

Marques, revogando o contrato por acordo, com efeitos reportados à data de 2013/08/31, não

havendo qualquer divida ao Município.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

11.7. Mercado Municipal de Leiria. Alteração do ramo de comércio (loja 5) (ENTFE. 2013/7129)

DLB N.º 1070/13 | Presente o requerimento de Célio Mendonça Barreira, residente na Rua da Mata

Nacional nº 114 Pousos, datado de 03 de agosto de 2012, a solicitar a alteração do ramo de atividade

da loja 5 do Mercado Municipal de Leiria, que atualmente é de comércio a retalho de têxteis, para o

ramo de produtos naturais e dietéticos (Ervanária).

Considerando que o Regulamento dos Mercados e Feiras do concelho de Leiria, aprovado pela

Assembleia Municipal de Leiria em 07/10/1986, é omisso quanto à alteração de ramo das lojas, e tendo

em conta que ao abrigo do n.º 1. do artigo 1.º do citado Regulamento, deverá a Câmara Municipal

pronunciar se relativamente à omissão em causa, foi o assunto objeto de parecer do Senhor

Encarregado Operacional dos Mercados o qual opinou que, pese embora a loja em causa possua

condições para o exercício de comércio à semelhança de outras lojas exteriores daquele Mercado

Municipal, o facto daquela se encontrar encerrada há mais de três anos implica que o seu titular de

autorização de ocupação já tenha perdido o direito à mesma tal como determina o art.º 31º, nº 1 do

supracitado Regulamento.

Face ao exposto, propõe se que a Câmara Municipal delibere a intenção de indeferir o pedido do

requerente, sendo lhe concedido a audiência de interessados em conformidade com os artigos 100.º e

101.º do Código do Procedimento Administrativo, (CPA).

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto ao abrigo das disposições conjugadas no

Regulamento dos Mercados e Feiras do Concelho de Leiria, de 07 de outubro de 1986, deliberou por

unanimidade, mandar notificar o titular da loja n.º 5 do Mercado Municipal de Leiria de que irá ser

dado por findo o direito à ocupação daquela loja, por se encontrar encerrada há mais de 30 dias sem
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qualquer justificação aceite pela Câmara, conforme determina o nº 1 do art.º 31º do supracitado

Regulamento.

Mais deliberou manifestar a intenção de indeferir o pedido de Célio Mendonça Barreira para a

alteração do ramo de comércio de produtos naturais e dietéticos (Ervanária), notificando o requerente,

nos termos e para os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

11.8. Mercado Municipal de Leiria – notificação do fim do direito de ocupação

DLB N.º 1071/13 |Considerando que o Senhor Encarregado Operacional do Mercado Municipal

informou, no âmbito do registo ENTFE. 2013/7129, que as lojas n.º 4 e n.º 8 do Mercado Municipal de

Leiria se encontram encerradas há mais de nove e três anos respetivamente, e considerando que à luz

do artigo 31º, n.º 1 do Regulamento dos Mercados e Feiras do concelho de Leiria, aprovado pela

Assembleia Municipal de Leiria em 07/10/1986 tal facto implica que os seus titulares já hajam perdido o

direito de ocupação às mesmas, propõe se que a Câmara Municipal delibere no sentido de notificar os

proprietários daqueles estabelecimentos que irá ser dado por findo o direito à ocupação das lojas supra

mencionadas.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto ao abrigo das disposições conjugadas no

Regulamento dos Mercados e Feiras do Concelho de Leiria, de 07 de outubro de 1986 deliberou por

unanimidade, mandar notificar os titulares das lojas n.º 4 e n.º 8 do Mercado Municipal de Leiria de

que irá ser dado por findo o direito à ocupação daquelas lojas, por se encontrarem encerradas há mais

de 30 dias sem qualquer justificação aceite pela Câmara, conforme determina o nº 1 do artigo 31º do

supracitado Regulamento.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

11.9. Mercado Municipal da Praia do Pedrógão. Venda de pescado Arte Xávega (ENTFE. 2013/5671)

DLB N.º 1072/13 | Presente um pedido da Freguesia de Coimbrão a solicitar a possibilidade de se

proceder à venda de pescado de arte xávega no Mercado Municipal da Praia do Pedrógão, freguesia de

Coimbrão, por duas companhias de pesca existentes naquela praia.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto ao abrigo da disposição conjugada no art.º

77.º, do Regulamento dos Mercados e Feiras do concelho de Leiria em vigor, deliberou por

unanimidade autorizar a utilização de espaço no Mercado Municipal da Praia do Pedrógão para venda

daqueles produtos às duas companhias de pescado de arte xávega existentes na Praia do Pedrógão,

mediante o pagamento de taxa mensal estabelecida no Regulamento e Tabela de Taxas do Município

de Leiria – RTTML.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

11.10. Publicidade (Anulação de Guia de Recebimento)

DLB N.º 1073/13 | Na sequência dos pedidos de licenciamento de publicidade, os quais foram

deferidos, os requerentes não procederam ao pagamento das taxas devidas, propondo se a sua

anulação conforme mapa infra:

N.º de processo Entidades Guia de recebimento Montante (€) Motivo de anulação
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas no n.º 3

do artigo n.º 13.º do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, deliberou por unanimidade

anular as guias de recebimento mencionadas no mapa supra, conforme motivos invocados.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

11.11. Licenciamento de Publicidade (Atelier Ricardo Santos – Imagem, Publicidade, Unipessoal, Lda /

ENTFE. 2010/7038)

DLB N.º 1074/13 | O requerente foi notificado do deferimento do pedido de licenciamento de um

painel publicitário e remetida a guia nº 27870 no valor de €719,04 através do ofício nº 16641, em

29/11/2012, para pagamento da respetiva licença.

No seguimento da referida notificação, veio a requerente, em 2012/12/19, apresentar um

pedido de pagamento em 3 prestações iguais, alegando dificuldades de tesouraria, provocadas pela

conjuntura económica atual, que implicou questões contratuais com terceiros que obstam ao

cumprimento dos compromissos assumidos.

Considerando:

i. a data em que foi requerido o licenciamento da publicidade;

ii.que o processo foi objeto de despacho de deferimento datado de 2012/11/15;

iii.a situação de dificuldades de tesouraria, mencionada pela requerente, face à atual conjuntura

económica que tem afetado o setor empresarial em geral.

Propõe se que a Câmara, ao abrigo do nº 1 e seguintes do artigo 27.º e seguintes do

Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Leiria autorize o pagamento do montante em 3

ENT. 2011/23316 Leirinoites Atividades
Hoteleiras e de Lazer, Lda

15055 /2012 107,84 A requerente não
efetuou o pagamento do
licenciamento da
publicidade dentro do
prazo legalmente
previsto, pelo que o
despacho de
deferimento caducou,
nos termos do nº 3, do
art. 13º do RPML.

ENT. 2012/1374 Romanos & Gaiola, Café
Bar, Lda

3566/2013 458,49 A requerente não
efetuou o pagamento do
licenciamento da
publicidade dentro do
prazo legalmente
previsto, pelo que o
despacho de
deferimento caducou,
nos termos do nº 3, do
art. 13º do RPML.

ENT. 2011/5226 Jorge Manuel Batista dos
Santos

15154/2013 59,92 A requerente não
efetuou o pagamento do
licenciamento da
publicidade dentro do
prazo legalmente
previsto, pelo que o
despacho de
deferimento caducou,
nos termos do nº 3, do
art. 13º do RPML.



1794 (103)

CMLeiria/Ata n.º 19, de 2013.09.03

Im DA 15 09_A0

prestações iguais e sucessivas, propondo se ainda, ao abrigo do disposto no art.º 17.º do mesmo

regulamento, a anulação da guia de recebimento nº 27870.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade concordar com a

proposta e autorizar o pagamento em 3 prestações iguais e sucessivas, ao abrigo do disposto no artigo

n.º 27.º do Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Leiria (RTTML) em conjugação com o artigo

n.º 16.º do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria (RPML).

Mais delibera, ao abrigo do artigo n.º 14.º Lei n.º 53 E/2006 de 29 de dezembro, que

aprova o regime geral das taxas das autarquias locais, anular a guia de receita nº 27870, para que seja

efetuada a liquidação de novos documentos de receita, referentes às 3 prestações iguais e sucessivas.

Deliberou ainda notificar o requerente do teor da presente deliberação, nos termos e

para os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

11.12. Publicidade (Centro de Solidariedade Mão Amiga / ENT. 2012/7673) – Revogação da

deliberação/ratificação do despacho tomada em reunião de Câmara de 30 de outubro de 2012

DLB N.º 1075/13 | No seguimento do pedido de licenciamento de publicidade e pedido de isenção de

taxas em nome do Centro de Solidariedade Social Mão Amiga foi o mesmo presente em reunião do

executivo de 30 de outubro de 2012, tendo sido deliberado ratificar o despacho proferido em 23 de

outubro de 2012 pela Senhora Presidente da Câmara em exercício (ao abrigo dos artigos 57º e 59º da

Lei nº 169/99, de 18de setembro alterada pela Lei nº 5 A/2002, 11 de janeiro).

Assim, considerando que:

Posteriormente à deliberação de Câmara e antes da comunicação da mesma ao requerente verificou

se que, por lapso, não tinha sido consultado o Serviço de Mobilidade e Trânsito (SMT) para se

pronunciar no âmbito da segurança rodoviária;

O Serviço de Mobilidade e Trânsito emitiu parecer desfavorável à pretensão por se tratar de um

pedido de sinalética direcional e não de sinalética comercial sendo que, o sinal proposto não cumpre

com o Regulamento de Sinalização de Trânsito;

Propõe se que a Câmara Municipal, ao abrigo do artigo n.º 138º do Código do

Procedimento Administrativo revogue a deliberação tomada em reunião de 30 de outubro de 2012, e

delibere no sentido de ordenar a intenção de indeferimento do pedido de licenciamento de sinalética

direcional em nome do Centro de Solidariedade Mão Amiga de acordo com o parecer emitido pelo

Serviço de Mobilidade e Trânsito, com audiência de interessados em conformidade com os artigos

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, (CPA) de acordo com a tabela seguinte:

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do artigo n.º 138.º e seguintes do

Código do Procedimento Administrativo, deliberou por unanimidade revogar a deliberação tomada em

reunião de 30 de outubro de 2012 e manifestar a intenção de indeferimento supra mencionada, com

base no parecer técnico emitido.

Mais delibera notificar o requerente do teor da presente deliberação, nos termos e para os

efeitos dos artigos 100.º e 101.º do mencionado Código.
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A presente deliberação foi aprovada em minuta.

11.13. Publicidade (intenção de remoção)

DLB N.º 1076/13 | No seguimento de processos de licenciamento de publicidade foram os locais de

afixação visitados pelos Fiscais Municipais, tendo estes constatado que a publicidade permanece

afixada, sem o licenciamento concedido por este Município.

Assim, propõe se que a Câmara Municipal delibere no sentido de ordenar a intenção de

remoção, no prazo de 8 dias, nos termos da alínea a) do n.º 2, nºs, 3,4, 5 e 6 do artigo n.º 21º do

Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, com audiência de interessados em conformidade

com os artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, (CPA) de acordo com a tabela

seguinte:

Registo

Entidade

Tipo de publicidade Localização da
Publicidade

ENT . 2011/10350

Derone – Confeções, SA

Dois anúncios luminosos Av. Dr. Francisco Sá
Carneiro – Lt 1 – Loja 1
Edf. Terraços do Lis
Marrazes

ENT. 2011/23316

Leirinoites Atividades
Hoteleiras e de Lazer, Lda

Letras Soltas ou símbolo R. Capitão Mouzinho de
Albuquerque, nº 168
Leiria

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei nº 5 A/2002, de 11 de janeiro,

deliberou por unanimidade manifestar a intenção da remoção dos suportes publicitários supra

mencionados, no prazo de 8 dias, em cumprimento da alínea a) do n.º 2 e, 3, do art. 21º do

Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, uma vez que o mesmo está afixado e não se

encontra licenciado.

O não cumprimento dentro do prazo legalmente fixado, implicará que seja a Câmara Municipal a

promover a remoção do mesmo, sendo o infrator responsável pelo pagamento de todas as despesas

ocasionadas, nos termos do n.º 4, 5 e 6 do mesmo artigo.

Mais delibera notificar os requerentes do teor da presente deliberação, nos termos e para os

efeitos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

11.14. Remoção de Publicidade (Decisão Final)

DLB N.º 1077/13 | No seguimento de deliberação tomada por esta Câmara Municipal a manifestar

intenção de ordenar a remoção de publicidade afixada sem prévio licenciamento, foram os seus

responsáveis notificados do teor dessa deliberação para exercerem o direito de audição, nos termos

dos artigos n.s 100.º e 101.º do CPA. Não tendo exercido esse direito de audição é de novo presente o

processo a seguir indicado, propondo se que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo n.º 21.º, n.º 2,

alínea a), e nos nºs 3, 4, 5 e 6 do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria, delibere ordenar a

remoção da publicidade afixada sem prévio licenciamento, no prazo de 8 dias, pelos mesmos motivos

constantes da deliberação anterior:
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Registo

Entidade
responsável

Delib. da int.
de remoção

(data)

Data de visita
ao local

Tipo de
Publicidade

Localização da
Publicidade

Observações

ENT. 2012/3592 Cafetaria S.
Marco, Lda

2013.03.19 2012.10.14 Uma placa
publicitária

Av. Marquês
de Pombal,
lote 23, r/c dtº
Leiria

O requerente não
exerceu o direito de
audição, pelo que
será de deliberar a
ordem de remoção
pelos mesmos
motivos invocados
na anterior decisão.

ENT. 2012/1374 Romanos &
Gaiola, Café
Bar, Lda

2012/10/30 Toldo
publicitário

Urb. Quinta da
Gordalina,
Lote 7, Loja A
Marrazes

O requerente não
exerceu o direito de
audição, pelo que
será de deliberar a
ordem de remoção
pelos mesmos
motivos invocados
na anterior decisão.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade ordenar a

remoção da publicidade e respetivos suportes supra mencionados, no prazo de oito dias, em

cumprimento do artigo n.º 21.º, n.º 2, alínea a) e nos nºs 3, 4, 5 e 6 do Regulamento da Publicidade do

Município de Leiria, pelos mesmos motivos constantes das anteriores deliberações da intenção de

ordenar a remoção, uma vez que se mantêm afixados sem prévio licenciamento. O não cumprimento

dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara Municipal a promover a remoção dos mesmos,

sendo os infratores responsáveis pelo pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos termos do n.º

4, 5 e 6 do citado artigo n.º 21.º, do mesmo Regulamento.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

11.15. Cedência de Equipamentos Municipais no âmbito do RAAML

DLB N.º 1078/13 | No seguimento dos pedidos efetuados no âmbito do Regulamento de Atribuição de

Auxílios do Município de Leiria para a concessão de apoio não financeiro, as entidades infra

mencionadas apresentaram a inscrição no RAAML, ao abrigo do artigo 14º do Regulamento de

Atribuição de Auxílios do Município de Leiria (RAAML) e em conformidade com o artigo 7º do citado

regulamento.

Considerando que os processos inerentes a este apoio municipal estão devidamente instruídos,

conforme os pressupostos enunciados no Regulamento de Atribuição de Auxílios do Município de

Leiria, aplicáveis, e que, pelos serviços responsáveis pelos equipamentos em causa foi prestada a

seguinte informação:

” No seguimento dos pedidos efetuados, vimos por este meio informar que é possível ceder os

equipamentos pretendidos para as datas indicadas, pelo que, os mesmos poderão ser levantados e

entregues nas instalações da Câmara Municipal situada na Guimarota entre as 8:30h e as 15:30h.

Os equipamentos encontram se em razoável estado de conservação, oferecendo condições mínimas

para a sua utilização.

Mais se informa que a cedência dos equipamentos implicam o emprego de algumas condições,

nomeadamente, os trabalhos de carga, transporte, montagem, manutenção e desmontagem do

material, sejam da inteira responsabilidade do requerente, assim como quaisquer danos que possam
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ocorrer ao material durante esse período, em virtude de existirem pedido por parte de outras

entidades, em iguais circunstâncias não ser possível, para o ano de 2013, a adoção de medidas que

permitam a concessão de igual tratamento a todas.

Face ao exposto somos ainda a informar que de momento não é possível contabilizar custos, uma

vez, que não existem valores estipulados para a cedência destes equipamentos”, propõe se, ao abrigo

do n.º 2 do artigo 11º do RAAML na sua atual redação, a cedência dos equipamentos solicitados nas

condições mencionadas, de acordo com a tabela seguinte:

Registo Entidade Tipo de Cedência Atividade/Período da Cedência

Entfe.2013/10357 Freguesia de
Marrazes/RAAML Nº 30/13

Um palco de cavilhas e uma
barraca da feira do livro

25/09 a 01/10/2013

Ent.2013/7640 Comissão da Capela Bairro
de Almoinhas/RAAML Nº
41/13

Um palco 02/10 a 08/10/2013

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade ao abrigo do

constante na alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, conjugada com a

alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, conceder os apoios logísticos em

conformidade com a informação prestada pela Divisão de Desenvolvimento Económico e Ambiente e

autorizar a cedência dos equipamentos solicitados, nos termos propostos.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

11.16. Feira da Praia do Pedrógão

DLB N.º 1079/13 | Considerando que em sede de reunião de Câmara Municipal de 30 de outubro de

2012 foi deliberado a mudança definitiva de localização da realização da Feira da Praia do Pedrógão

para o parque de estacionamento junto à rotunda sul daquela localidade, urge que seja regulado seu o

horário de funcionamento bem como o dia de realização do evento.

Assim, e na ótica do desenvolvimento económico e dinamização das atividades do mercado,

propõe se que a abertura e o funcionamento daquela feira seja efetuada todos os domingos entre as

12:00 h e as 19:00 h no período que decorre entre abril e setembro, inclusive e, entre as 12:00h e as

17:00h nos restantes meses.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas no artigo

n.º 7.º, n.º 1 do Regulamento Municipal de Funcionamento das Feiras do Concelho de Leiria, deliberou

por unanimidade concordar com a abertura e o funcionamento daquela feira seja efetuada todos os

domingos entre as 12:00 h e as 19:00 h no período que decorre entre abril e setembro, inclusive e,

entre as 12:00h e as 17:00h nos restantes meses.

Mais deliberou que esta decisão seja efetuada a publicitação através de edital a afixar nos

lugares de estilo e no Portal da Internet — www.cm leiria.pt.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

PONTO DOZE
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DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS EMANUTENÇÃO

12.1. Processo n.º T – 31/2012 Empreitada de “Diversas pavimentações, obras de alterações e

beneficiação de diversos arruamentos no concelho de Leiria, lote 1 e lote 4 2º. Procedimento

minutas dos contratos para aprovação.

DLB N.º 1080/13 | Nos termos do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, foram presentes para

aprovação as minutas dos contratos, a celebrar entre o município de Leiria e a empresa, Manuel

Conceição Antunes Construções e Obras Públicas, SA nos valores de €399.947,59 + IVA e €434.768,21 +

IVA, as empreitadas foram adjudicadas na reunião de Câmara Municipal no dia 23 de julho de 2013.

Em cumprimento do disposto nos artigos 351.º e 352.º do Código dos Contratos Públicos,

informa se que não foram constituídas quaisquer servidões administrativas porque não necessárias à

execução de trabalhos [preparatório ou acessório] ou à obra, não tendo sido igualmente realizada

qualquer expropriação de prédios de terceiros, uma vez que as áreas a intervencionar são do domínio

público.

O valor implicado nesta despesa foi objeto de cabimento n.º 1114 /2013 e requisição externa de

despesa n.º 1908/2013 e 1909/2013.

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria, com o voto contra da

Senhora Vereadora Blandina Oliveira, aprovar as minutas dos contratos e autorizar a celebração dos

respetivos contratos.

Mais deliberou e em cumprimento do disposto nos artigos 351.º e 352.º do Código dos

Contratos Públicos, que não foram constituídas quaisquer servidões administrativas porque não

necessárias à execução de trabalhos [preparatório ou acessório] ou à obra, não tendo sido igualmente

realizada qualquer expropriação de prédios de terceiros, uma vez que as áreas a intervencionar são do

domínio público.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira apresentou uma justificação de voto, cujo teor se

transcreve:

«DECLARAÇÃO DE VOTO

(ponto 12.1 da OT da reunião de 03.09.2013 da Câmara Municipal de Leiria)

Na proposta apresentada no mencionado ponto da Ordem de Trabalhos, propõe se que este Executivo

Municipal, no ponto 12.1, Processo n.º T – 31/2012 Empreitada de “Diversas pavimentações, obras de

alterações e beneficiação de diversos arruamentos no concelho de Leiria, lote 1 e lote 4 2º, delibere

aprovar as minutas dos contratos.

Atendendo a que no Processo n.º T – 31/2012 Empreitada de “Diversas pavimentações, obras de

alterações e beneficiação de diversos arruamentos no concelho de Leiria tenho votado contra pelos

motivos apresentados em declaração de voto, face ao exposto, voto contra no ponto 12.1 e apresento

a presente declaração de voto, designadamente, para os efeitos do n.º 2 do Art.º 28.ºdo CPA.

Leiria, 03 de setembro de 2013

A Vereadora

(Blandina Oliveira)»
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12.2. Processo n.º T – 17/2012 – Remodelação e requalificação da unidade de saúde familiar de

Coimbrão, Leiria. Aprovação para adjudicação definitiva

DLB N.º 1081/13 | A empreitada em epígrafe tem como objetivo a valorização do espaço regional –

Unidades de cuidados primários e de saúde, incluindo unidades de saúde familiar e centros de saúde –

que visam não só prevenir a doença e promover uma melhoria nas condições de saúde das pessoas,

mas também garantir maior equidade, por parte dos cidadãos, no acesso aos cuidados de saúde.

O prazo para a execução da mesma é de cento e cinquenta dias.

Presente o processo, acompanhado do relatório preliminar e final do Júri do

Procedimento com o resultado do Concurso Público, realizado para a execução da referida empreitada,

que a seguir se transcreve:

RELATÓRIO PRELIMINAR:

“Aos 20 dias do mês de Agosto do ano de dois mil e treze, pelas onze horas e trinta minutos, nesta

cidade de Leiria no Departamento de Infraestruturas e Manutenção, sito no Edifício dos Paços do

Concelho, Largo da República, n.º 1, Leiria, reuniu o júri do procedimento nomeado por deliberação da

Câmara Municipal de Leiria de 23 de julho de 2013, a fim de proceder à análise das propostas para a

execução da empreitada referida em epígrafe, conforme publicação no Diário da República, II.ª Série,

do anúncio de procedimento n.º 3762/2013, de 24 de julho. Apresentaram se ao presente

procedimento os seguintes concorrentes com os subsequentes valores de propostas:

N.º CONCORRENTES VALOR DA PROPOSTA

1 INDUGAL – CONSTRUÇÕES, SA €172.000,00+ IVA

2 CONSTRUÇÕES MANUEL E LINO, LDA €163.443,61+ IVA

3 LARISIL CONSTRUÇÕES, LDA €165.000,00+ IVA

4 TECNOREM ENGENHARIA E CONSTRUCOES, SA €179.967,79+ IVA

5 SOTEOL – SOC. TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA €163.000,00+ IVA

6 FRAGOSO & FILHOS, LDA €159.806,22+ IVA

7 NORTEJUVIL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA €242.188,51 + IVA

8 VÍTOR M.C. ANTUNES – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA €133.210,00+ IVA

Trata se de um procedimento por concurso público nos termos dos nsº 1 e 2 do artigo 22.º do

código dos contratos públicos (CCP), sendo o critério de adjudicação o da proposta de mais baixo preço,

em conformidade com a alínea b) do artigo 74º do CCP.

O preço base do concurso é de €180.000,00 + IVA e o prazo de execução é de 150 dias.

Da análise das propostas verificou se que o concorrente:

a) NORTEJUVIL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA;

a1) Da lista de preços unitários apresentada, verifica se que valor contratual apresentado é

superior ao preço base.

O júri deliberou por unanimidade a exclusão da proposta apresentada, uma vez que o preço

contratual apresentado pelo concorrente é superior ao preço base do presente procedimento, de

acordo com o previsto na alínea d) do n.º 2 do artigo 70º do CCP.

O júri deliberou por unanimidade admitir os restantes concorrentes.
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Após análise das propostas e tendo em conta o critério de adjudicação, que é o de mais baixo

preço, resulta que a classificação final das propostas é a seguinte:

CLASSIFICAÇÃO ORDENADA CONCORRENTES VALOR DA PROPOSTA

1 VÍTOR M.C. ANTUNES – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, LDA

€133.210,00+ IVA

2 FRAGOSO & FILHOS, LDA €159.806,22+ IVA

3 SOTEOL – SOC. TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA €163.000,00+ IVA

4 CONSTRUÇÕES MANUEL E LINO, LDA €163.443,61+ IVA

5 LARISIL CONSTRUÇÕES, LDA €165.000,00+ IVA

6 INDUGAL – CONSTRUÇÕES, SA €172.000,00+ IVA

7 TECNOREM ENGENHARIA E CONSTRUCOES, SA €179.967,79+ IVA

Tendo em consideração a análise realizada e o ordenamento das propostas, o júri do procedimento

propõe, por unanimidade, que seja considerada a intenção de adjudicação da empreitada de

“REMODELAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE COIMBRÃO, LEIRIA” à

empresa VÍTOR M.C. ANTUNES – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA, pelo valor de

€133.210,00 + IVA.

Mais se informa que, após o envio do presente relatório, proceder se á à audiência prévia dos

concorrentes por um período de cinco dias, para que se pronunciem por escrito, conforme dispõe o n.º

1 do artigo 123º do CCP.”

RELATÓRIO FINAL

“Em conformidade com o artigo 123º do código dos contratos públicos (CCP), foram notificados os

interessados para se pronunciarem no prazo de 5 dias, sobre a decisão final que iria ser tomada quanto

à adjudicação da empreitada em epígrafe, de acordo com o quadro seguinte:

CLASSIFICAÇÃO ORDENADA CONCORRENTES VALOR DA PROPOSTA

1 VÍTOR M.C. ANTUNES – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA €133.210,00+ IVA

2 FRAGOSO & FILHOS, LDA €159.806,22+ IVA

3 SOTEOL – SOC. TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA €163.000,00+ IVA

4 CONSTRUÇÕES MANUEL E LINO, LDA €163.443,61+ IVA

5 LARISIL CONSTRUÇÕES, LDA €165.000,00+ IVA

6 INDUGAL – CONSTRUÇÕES, SA €172.000,00+ IVA

7 TECNOREM ENGENHARIA E CONSTRUCOES, SA €179.967,79+ IVA

Em resposta à audiência prévia, o concorrente SOTEOL – SOC. TERRAPLANAGENS DO OESTE,

LDA, apresentaram reclamação/impugnação, no qual solicita a exclusão do concorrente VÍTOR M.C.

ANTUNES – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA (e quaisquer outros) por erros cometidos e

irregularidades:

“1. O concorrente apresenta a sua proposta num documento comprimido, o que não

desrespeitaria qualquer imposição legal caso todos os documentos tivessem sido assinados pela

metodologia seguida por si (assinatura com cartão de cidadão), em que se pode constatar a aposição de

assinatura do procurador/representante da entidade nos documentos antes de integrarem essa pasta
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comprimida. Todos os documentos em formato *.pdf foram assinados aquando da sua produção mas

há um ficheiro que não foi assinado, nomeadamente o ficheiro editável *.xls exigido no programa de

concurso e que ao integrar uma pasta comprimida *.zip não foi devidamente assinado como impõe a

legislação com fundamento na alínea I) do n.2 do artigo 146° do CCP, por não ser dado cumprimento ao

previsto no n.° 1 do artigo 62" do referido código, conjugado com o n.° 1 do artigo 27° da Portaria n,°

701 G/2008, de 29 de julho;

2. O "Anexo I" do concorrente foi redigido negligentemente o que por si só é motivo de

exclusão. O facto de não declarar como anexo à sua proposta a procuração que permite a assinatura

dos documentos e do próprio "Anexo I" pelo representante da gerência retira a validade legal atribuída

a essa mesma assinatura e por conseguinte aos documentos entregues;

3. O modelo do "Anexo I" é claro na sua redação. O concorrente falha completamente a

alínea g) do ponto n ° 4 o que representa um erro na formalidade legal do procedimento em causa

(note se que o artigo que o concorrente indica nem consta do Código do Trabalho em vigor).

4. De acordo com o já referido, na alínea I) do n.2 do artigo 146° do CCP, por não ser dado

cumprimento ao previsto no n.° 1 do artigo 62° do referido código, conjugado com o n.° 1 do artigo 27°

da Portaria n,° 701 G/2008, de 29 de julho, o concorrente deverá ser excluído por ter agrupado vários

documentos num único documento escrito *.pdf. Note se que o plano de trabalhos, de mão de obra

e de equipamentos surgem como um único documento, tal como o plano de pagamentos e o

cronograma financeiro o que compromete o que é patenteado na lei vigente. Assim, verifica se nem

todos os documentos estão individualmente assinados com certificado digital qualificado.

5. O concorrente falha ainda por não ter apresentado a lista de preços unitários referente ao

suprimento de erros e omissões no formato editável exigido em 15.3 do programa de concurso.”

O júri após uma análise dos argumentos apresentados, entende que foram cumpridos todos

os requisitos para a apresentação das propostas referidas no objeto da reclamação/impugnação, já que,

das propostas apresentadas, resultam o modo de efetivação daqueles mesmos requisitos, e nas quais

constam a indicação dos elementos requeridos e em conformidade com o solicitado, com as atinentes

propostas integradas com aqueles elementos, de acordo com o estipulado no programa de

procedimento, pelo que o júri do procedimento delibera, por unanimidade, não dar provimento quanto

à reclamação apresentada.

Em conclusão, o júri do procedimento delibera por unanimidade manter o teor do relatório

preliminar e a classificação das propostas.

Assim, e face ao atrás exposto, entende se que estão reunidas as condições para se proceder a

adjudicação da empreitada supra referida, nos termos dos ns.º 3 e 4 do art.º. 148º do Código dos

Contratos Públicos, à firma VÍTOR M.C. ANTUNES – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA, pelo

valor de €133.210,00 + IVA, devendo esta apresentar no prazo de 10 dias úteis, a contar da receção da

respetiva notificação, os documentos de habilitação, de acordo com o estipulado no n.º 3 do artg. 126º

do CCP.”

Analisado o assunto a Câmara Municipal deliberou por maioria, com o voto contra da Senhora

Vereadora Blandina Oliveira, adjudicar a referida empreitada, ao concorrente VÍTOR M.C. ANTUNES –

CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA, pelo valor de €133.210,00 + IVA, nos termos dos ns.º 3 e 4
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do art.º. 148º do Código dos Contratos Públicos assim como solicitar ao adjudicatário a apresentação

dos documentos de habilitação no prazo de 10 dias úteis

O valor implicado nesta despesa foi objeto de cabimento n.º 1648/13 e a requisição externa de despesa

n.º 2134/13.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira apresentou uma justificação de voto, cujo teor se

transcreve:

«DECLARAÇÃO DE VOTO

(pontos 12.2, 12.3 e 12.4 da OT da reunião de 03.09.2013 da Câmara Municipal de Leiria)

Na proposta apresentada nos mencionados pontos da Ordem de Trabalhos, propõe se que este

Executivo Municipal, no pontos:

12.2. Processo n.º T – 17/2012 – Remodelação e requalificação da unidade de saúde familiar de

Coimbrão, Leiria. Aprovação para adjudicação definitiva;

12.3. Processo n.º T – 22/2012 – Remodelação e requalificação da unidade de saúde familiar da

Caranguejeira, Leiria. Aprovação para adjudicação definitiva;

12.4. Processo n.º T – 23/2012 – Remodelação e requalificação da unidade de saúde familiar de

Santa Catarina da Serra, Leiria. Aprovação para adjudicação definitiva;

delibere aprovar a adjudicação definitiva.

Atendendo a que nos processos acima referidos tenho votado contra pelos motivos apresentados em

declaração de voto, face ao exposto, voto contra nos pontos 12.2, 12.3 e 12.4 e apresento a presente

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

Leiria, 03 de setembro de 2013

A Vereadora

(Blandina Oliveira)»

12.3. Processo n.º T – 22/2012 – Remodelação e requalificação da unidade de saúde familiar da

Caranguejeira, Leiria. Aprovação para adjudicação definitiva

DLB N.º 1082/13 | A empreitada em epígrafe tem como objetivo a valorização do espaço regional –

Unidades de cuidados primários e de saúde, incluindo unidades de saúde familiar e centros de saúde –

que visam não só prevenir a doença e promover uma melhoria nas condições de saúde das pessoas,

mas também garantir maior equidade, por parte dos cidadãos, no acesso aos cuidados de saúde.

O prazo para a execução da mesma é de cento e cinquenta dias.

Presente o processo, acompanhado do relatório preliminar e final do Júri do Procedimento com o

resultado do Concurso Público, realizado para a execução da referida empreitada, que a seguir se

transcreve:

RELATÓRIO PRELIMINAR:

“Aos 20 dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, pelas onze horas e trinta minutos, nesta

cidade de Leiria no Departamento de Infraestruturas e Manutenção, sito no Edifício dos Paços do

Concelho, Largo da República, n.º 1, Leiria, reuniu o júri do procedimento nomeado por deliberação da

Câmara Municipal de Leiria de 23 de julho de 2013, a fim de proceder à análise das propostas para a
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execução da empreitada referida em epígrafe, conforme publicação no Diário da República, II.ª Série,

do anúncio de procedimento n.º 3770/2013, de 24 de julho. Apresentaram se ao presente

procedimento os seguintes concorrentes com os subsequentes valores de propostas:

N.º CONCORRENTES VALOR DA PROPOSTA

1 INDUGAL – CONSTRUÇÕES, SA €276.500,00+ IVA

2 CONSTRUÇÕES MANUEL E LINO, LDA €271.111,72+ IVA

3 SOTEOL – SOC. TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA €249.900,00+ IVA

4 FRAGOSO & FILHOS, LDA €278.918,12+ IVA

5 VÍTOR M.C. ANTUNES – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA €260.200,00+ IVA

Trata se de um procedimento por concurso público nos termos dos nsº 1 e 2 do artigo 22.º do

código dos contratos públicos (CCP), sendo o critério de adjudicação o da proposta de mais baixo preço,

em conformidade com a alínea b) do artigo 74º do CCP.

O preço base do concurso é de €280.000,00 + IVA e o prazo de execução é de 150 dias.

Da análise das propostas verificou se que o concorrente:

a) VÍTOR M.C. ANTUNES – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA;

a1) Da lista de preços unitários apresentada, verifica se um lapso no valor total no capítulo 8 –

Segurança Integrada, nomeadamente no artigo 8.1.1.6, no qual não foi feito o somatório do total do

artigo. Feita a correção da proposta que apresentava um valor total de €260.200,00 + IVA, esta passou

para €260.220,79 + IVA.

O júri deliberou por unanimidade a correção da proposta, sendo que o preço contratual corrigido é de

€260.220,79, admitindo a proposta corrigida do concorrente ao presente procedimento.

O júri deliberou por unanimidade admitir todos os concorrentes.

Após análise das propostas e tendo em conta o critério de adjudicação, que é o de mais baixo preço,

resulta que a classificação final das propostas é a seguinte:

CLASSIFICAÇÃO ORDENADA CONCORRENTES VALOR DA PROPOSTA

1 SOTEOL – SOC. TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA €249.900,00+ IVA

2 VÍTOR M.C. ANTUNES – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA €260.220,79+ IVA

3 CONSTRUÇÕES MANUEL E LINO, LDA €271.111,72+ IVA

4 INDUGAL – CONSTRUÇÕES, SA €276.500,00+ IVA

5 FRAGOSO & FILHOS, LDA €278.918,12+ IVA

Tendo em consideração a análise realizada e o ordenamento das propostas, o júri do procedimento

propõe, por unanimidade, que seja considerada a intenção de adjudicação da empreitada de

“REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA CARANGUEJEIRA, LEIRIA” à empresa SOTEOL – SOC.

TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA, pelo valor de €249.900,00 + IVA.

Mais se informa que, após o envio do presente relatório, proceder se á à audiência prévia dos

concorrentes por um período de cinco dias, para que se pronunciem por escrito, conforme dispõe o n.º

1 do art.º 123º do CCP.”

RELATÓRIO FINAL
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“Em conformidade com o artg. 123º do código dos contratos públicos (CCP), foram notificados os

interessados para se pronunciarem no prazo de 5 dias, sobre a decisão final que iria ser tomada quanto

à adjudicação da empreitada em epígrafe, de acordo com o quadro seguinte:

CLASSIFICAÇÃO ORDENADA CONCORRENTES VALOR DA
PROPOSTA

1 SOTEOL – SOC. TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA €249.900,00+ IVA

2 VÍTOR M.C. ANTUNES – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA €260.220,79+ IVA

3 CONSTRUÇÕES MANUEL E LINO, LDA €271.111,72+ IVA

4 INDUGAL – CONSTRUÇÕES, SA €276.500,00+ IVA

5 FRAGOSO & FILHOS, LDA €278.918,12+ IVA

Em resposta à audiência prévia, o concorrente VÍTOR M.C. ANTUNES – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS

PÚBLICAS, LDA, apresentou reclamação, que se junta em anexo, alegando:

“...vimos desta forma propor a exclusão do concorrente “SOTEOL – SOC. TERRAPLANAGENS

DO OESTE, LDA” por o mesmo estar, na sua proposta, em violação com o exigido no Programa de

Procedimento, nomeadamente no artigo 15.2.3.1, onde é exigido que o Plano de Trabalhos integre

“todas as atividades e subactividades relativas à empreitada…As atividades e subactividades a

considerar no plano de trabalhos devem ter correspondência com os artigos da lista de quantidades de

trabalhos incorporados com os suprimentos de erros e omissões aceites pelo dono de obra.” O

concorrente limita se a apresentar apenas os capítulos gerais da lista de quantidades e não todas as

atividades e subactividades.

O concorrente também não cumpre com o exigido no artigo 15.2.4, do programa de

procedimento, onde se pede o “Organograma funcional nominativo da equipa técnica a afetar à

empreitada, onde sejam claramente visíveis as funções com responsabilidade e autoridade,…” é

apresentado apenas o organograma sem as funções de responsabilidade da equipa.”

Por sua vez, o concorrente SOTEOL – SOC. TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA, em resposta à

audiência prévia apresentaram reclamação/impugnação, no qual solicita a exclusão do concorrente

VÍTOR M.C. ANTUNES – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA (e quaisquer outros) por erros

cometidos e irregularidades:

“1. O concorrente apresenta a sua proposta num documento comprimido, o que não

desrespeitaria qualquer imposição legal caso todos os documentos tivessem sido assinados pela

metodologia seguida por si (assinatura com cartão de cidadão), em que se pode constatar a aposição de

assinatura do procurador/representante da entidade nos documentos antes de integrarem essa pasta

comprimida. Todos os documentos em formato *.pdf foram assinados aquando da sua produção mas

há um ficheiro que não foi assinado, nomeadamente o ficheiro editável *.xls exigido no programa de

concurso e que ao integrar uma pasta comprimida *.zip não foi devidamente assinado como impõe a

legislação com fundamento na alínea I) do n.2 do artigo 146° do CCP, por não ser dado cumprimento ao

previsto no n.° 1 do artigo 62" do referido código, conjugado com o n.° 1 do artigo 27° da Portaria n,°

701 G/2008, de 29 de julho;

2. O "Anexo I" do concorrente foi redigido negligentemente oque por si só é motivo de

exclusão. O facto de não declarar como anexo à sua proposta a procuração que permite a assinatura
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dos documentos e do próprio "Anexo I" pelo representante da gerência retira a validade legal atribuída

a essa mesma assinatura e por conseguinte aos documentos entregues;

3. O modelo do "Anexo I" é claro na sua redação. O concorrente falha completamente a

alínea g) do ponto n ° 4 o que representa um erro na formalidade legal do procedimento em causa

(note se que o artigo que o concorrente indica nem consta do Código do Trabalho em vigor).”

O júri após uma análise dos argumentos apresentados pelos concorrentes, entende que

foram cumpridos todos os requisitos para a apresentação das propostas referidas no objeto das

reclamações, já que, das propostas apresentadas, resultam o modo de efetivação daqueles mesmos

requisitos, e nas quais constam a indicação dos elementos requeridos e em conformidade com o

solicitado, com as atinentes propostas integradas com aqueles elementos, de acordo com estipulado no

programa de procedimento, pelo que o júri do procedimento delibera, por unanimidade, não dar

provimento quanto à reclamação apresentada.

Em conclusão, o júri do procedimento delibera por unanimidade manter o teor do relatório

preliminar e a classificação das propostas.

Assim, e face ao atrás exposto, entende se que estão reunidas as condições para se proceder

a adjudicação da empreitada supra referida, nos termos dos ns.º 3 e 4 do artigo 148º do CCP, à firma

SOTEOL – SOC. TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA, pelo valor de €249.900,00 + IVA, devendo esta

apresentar no prazo de 10 dias úteis, a contar da recepção da respectiva notificação, os documentos de

habilitação, de acordo com o estipulado no n.º 3 do artigo 126º do CCP.”

Analisado o assunto a Câmara Municipal deliberou por maioria, com o voto contra da

Senhora Vereadora Blandina Oliveira, adjudicar a referida empreitada, à firma SOTEOL – SOC.

TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA, pelo valor de €249.900,00 + IVA, nos termos dos ns.º 3 e 4 do artigo

148º do Código dos Contratos Públicos assim como solicitar ao adjudicatário a apresentação dos

documentos de habilitação no prazo de 10 dias úteis

O valor implicado nesta despesa foi objeto de cabimento n.º 1644/13 e a requisição externa de despesa

n.º 2131/13.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira apresentou uma justificação de voto, cujo teor se

transcreve:

«DECLARAÇÃO DE VOTO

(pontos 12.2, 12.3 e 12.4 da OT da reunião de 03.09.2013 da Câmara Municipal de Leiria)

Na proposta apresentada nos mencionados pontos da Ordem de Trabalhos, propõe se que este

Executivo Municipal, no pontos:
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12.2. Processo n.º T – 17/2012 – Remodelação e requalificação da unidade de saúde familiar de

Coimbrão, Leiria. Aprovação para adjudicação definitiva;

12.3. Processo n.º T – 22/2012 – Remodelação e requalificação da unidade de saúde familiar da

Caranguejeira, Leiria. Aprovação para adjudicação definitiva;

12.4. Processo n.º T – 23/2012 – Remodelação e requalificação da unidade de saúde familiar de Santa

Catarina da Serra, Leiria. Aprovação para adjudicação definitiva;

delibere aprovar a adjudicação definitiva.

Atendendo a que nos processos acima referidos tenho votado contra pelos motivos apresentados em

declaração de voto, face ao exposto, voto contra nos pontos 12.2, 12.3 e 12.4 e apresento a presente

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

Leiria, 03 de setembro de 2013

A Vereadora

(Blandina Oliveira)»

12.4. Processo n.º T – 23/2012 – Remodelação e requalificação da unidade de saúde familiar de Santa

Catarina da Serra, Leiria. Aprovação para adjudicação definitiva

DLB N.º 1083/13 | A empreitada em epígrafe tem como objetivo a valorização do espaço regional –

Unidades de cuidados primários e de saúde, incluindo unidades de saúde familiar e centros de saúde –

que visam não só prevenir a doença e promover uma melhoria nas condições de saúde das pessoas,

mas também garantir maior equidade, por parte dos cidadãos, no acesso aos cuidados de saúde.

O prazo para a execução da mesma é de cento e cinquenta dias.

Presente o processo, acompanhado do relatório preliminar e final do Júri do Procedimento com o

resultado do Concurso Público, realizado para a execução da referida empreitada, que a seguir se

transcreve:

RELATÓRIO PRELIMINAR:

“Aos 20 dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, pelas onze horas e trinta minutos, nesta

cidade de Leiria no Departamento de Infraestruturas e Manutenção, sito no Edifício dos Paços do

Concelho, Largo da República, n.º 1, Leiria, reuniu o júri do procedimento nomeado por deliberação da

Câmara Municipal de Leiria de 23 de julho de 2013, a fim de proceder à análise das propostas para a

execução da empreitada referida em epígrafe, conforme publicação no Diário da República, II.ª Série,

do anúncio de procedimento n.º 3763/2013, de 24 de julho. Apresentaram se ao presente

procedimento os seguintes concorrentes com os subsequentes valores de propostas:

N.º CONCORRENTES VALOR DA PROPOSTA

1 BETONIT – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA €239.568,92+ IVA

2 MESIS – ENGENHARIA LDA €271.523,97+ IVA

3 CONSTRUÇÕES MANUEL E LINO, LDA €251.111,11 + IVA

4 INDUGAL – CONSTRUÇÕES, SA €235.000,00+ IVA

5 TECNORÉM – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA €279.707,42 + IVA

6 SOTEOL – SOC. TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA €215.500,00 + IVA
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7 FRAGOSO & FILHOS, LDA €240.209,67+ IVA

8 VÍTOR M.C. ANTUNES – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA €212.400,00+ IVA

Trata se de um procedimento por concurso público nos termos dos nsº 1 e 2 do artigo 22.º do

código dos contratos públicos (CCP), sendo o critério de adjudicação o da proposta de mais baixo preço,

em conformidade com a alínea b) do artigo 74º do CCP.

O preço base do concurso é de €280.000,00 + IVA e o prazo de execução é de 150 dias.

O júri deliberou por unanimidade admitir todos os concorrentes.

Após análise das propostas e tendo em conta o critério de adjudicação, que é o de mais baixo

preço, resulta que a classificação final das propostas é a seguinte:

CLASSIFICAÇÃO ORDENADA CONCORRENTES VALOR DA PROPOSTA

1 VÍTOR M.C. ANTUNES – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA €212.400,00+ IVA

2 SOTEOL – SOC. TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA €215.500,00 + IVA

3 INDUGAL – CONSTRUÇÕES, SA €235.000,00+ IVA

4 BETONIT – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA €239.568,92+ IVA

5 FRAGOSO & FILHOS, LDA €240.209,67+ IVA

6 CONSTRUÇÕES MANUEL E LINO, LDA €251.111,11 + IVA

7 MESIS – ENGENHARIA LDA €271.523,97+ IVA

8 TECNORÉM – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA €279.707,42 + IVA

Tendo em consideração a análise realizada e o ordenamento das propostas, o júri do procedimento

propõe, por unanimidade, que seja considerada a intenção de adjudicação da empreitada de

“REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE SANTA CATARINA DA SERRA, LEIRIA” à empresa VÍTOR

M.C. ANTUNES – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA, pelo valor de €212.400,00 + IVA.

Mais se informa que, após o envio do presente relatório, proceder se á à audiência prévia dos

concorrentes por um período de cinco dias, para que se pronunciem por escrito, conforme dispõe o n.º

1 do artigo 123º do CCP.”

RELATÓRIO FINAL

CLASSIFICAÇÃO ORDENADA CONCORRENTES VALOR DA PROPOSTA

1 VÍTOR M.C. ANTUNES – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA €212.400,00+ IVA

2 SOTEOL – SOC. TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA €215.500,00 + IVA

3 INDUGAL – CONSTRUÇÕES, SA €235.000,00+ IVA

4 BETONIT – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA €239.568,92+ IVA

5 FRAGOSO & FILHOS, LDA €240.209,67+ IVA

6 CONSTRUÇÕES MANUEL E LINO, LDA €251.111,11 + IVA

7 MESIS – ENGENHARIA LDA €271.523,97+ IVA

8 TECNORÉM – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA €279.707,42 + IVA
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“Em conformidade com o artigo 123º do código dos contratos públicos (CCP), foram notificados os

interessados para se pronunciarem no prazo de 5 dias, sobre a decisão final que iria ser tomada quanto

à adjudicação da empreitada em epígrafe, de acordo com o quadro seguinte:

Em resposta à audiência prévia, o concorrente SOTEOL – SOC. TERRAPLANAGENS DO OESTE,

LDA, apresentaram reclamação/impugnação, no qual solicita a exclusão do concorrente VÍTOR M.C.

ANTUNES – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA (e quaisquer outros) por erros cometidos e

irregularidades:

“1. O concorrente apresenta a sua proposta num documento comprimido, o que não

desrespeitaria qualquer imposição legal caso todos os documentos tivessem sido assinados pela

metodologia seguida por si (assinatura com cartão de cidadão), em que se pode constatar a aposição de

assinatura do procurador/representante da entidade nos documentos antes de integrarem essa pasta

comprimida. Todos os documentos em formato *.pdf foram assinados aquando da sua produção mas

há um ficheiro que não foi assinado, nomeadamente o ficheiro editável *.xls exigido no programa de

concurso e que ao integrar uma pasta comprimida *.zip não foi devidamente assinado como impõe a

legislação com fundamento na alínea I) do n.º 2 do artigo 146° do CCP, por não ser dado cumprimento

ao previsto no n.° 1 do artigo 62" do referido código, conjugado com o n.° 1 do artigo 27° da Portaria n,°

701 G/2008, de 29 de julho;

2. O "Anexo I" do concorrente foi redigido negligentemente oque por si só é motivo de

exclusão. O facto de não declarar como anexo à sua proposta a procuração que permite a assinatura

dos documentos e do próprio "Anexo I" pelo representante da gerência retira a validade legal atribuída

a essa mesma assinatura e por conseguinte aos documentos entregues;

3. O modelo do "Anexo I" é claro na sua redação. O concorrente falha completamente a

alínea g) do ponto n ° 4 o que representa um erro na formalidade legal do procedimento em causa

(note se que o artigo que o concorrente indica nem consta do Código do Trabalho em vigor).

4. De acordo com o já referido, na alínea I) do n.2 do artigo 146° do CCP, por não ser dado

cumprimento ao previsto no n.° 1 do artigo 62° do referido código, conjugado com o n.° 1 do artigo 27°

da Portaria n,° 701 G/2008, de 29 de Julho, o concorrente deverá ser excluído por ter agrupado vários

documentos num único documento escrito *.pdf. Note se que o plano de trabalhos, de mão de obra

e de equipamentos surgem como um único documento, tal como o plano de pagamentos e o

cronograma financeiro o que compromete o que é patenteado na lei vigente. Assim, verifica se nem

todos os documentos estão individualmente assinados com certificado digital qualificado.”

O júri após uma análise dos argumentos apresentados, entende que foram cumpridos todos

os requisitos para a apresentação das propostas referidas no objeto da reclamação/impugnação, já que,

das propostas apresentadas, resultam o modo de efetivação daqueles mesmos requisitos, e nas quais

constam a indicação dos elementos requeridos e em conformidade com o solicitado, com as atinentes

propostas integradas com aqueles elementos, de acordo com estipulado no programa de

procedimento, pelo que o júri do procedimento delibera, por unanimidade, não dar provimento quanto

à reclamação apresentada.

Em conclusão, o júri do procedimento delibera por unanimidade manter o teor do relatório

preliminar e a classificação das propostas.
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Assim, e face ao atrás exposto, entende se que estão reunidas as condições para se proceder

a adjudicação da empreitada supra referida, nos termos dos ns.º 3 e 4 do artigo 148º do CCP, à firma

VÍTOR M.C. ANTUNES – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA, pelo valor de €212.400,00 + IVA,

devendo esta apresentar no prazo de 10 dias úteis, a contar da receção da respetiva notificação, os

documentos de habilitação, de acordo com o estipulado no n.º 3 do artg. 126º do CCP.”

Analisado o assunto a Câmara Municipal deliberou por maioria, com o voto contra da Senhora

Vereadora Blandina Oliveira, adjudicar a referida empreitada, à firma VÍTOR M.C. ANTUNES –

CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA, pelo valor de €212.400,00 + IVA,, nos termos dos ns.º 3 e

4 do artigo 14.º do Código dos Contratos Públicos assim como solicitar ao adjudicatário a apresentação

dos documentos de habilitação no prazo de 10 dias úteis

O valor implicado nesta despesa foi objeto de cabimento n.º 1646/13 e a requisição externa de

despesa n.º 2135/13.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

A Senhora Vereadora Blandina Oliveira apresentou uma justificação de voto, cujo teor se

transcreve:

«DECLARAÇÃO DE VOTO

(pontos 12.2, 12.3 e 12.4 da OT da reunião de 03.09.2013 da Câmara Municipal de Leiria)

Na proposta apresentada nos mencionados pontos da Ordem de Trabalhos, propõe se que este

Executivo Municipal, no pontos:

12.2. Processo n.º T – 17/2012 – Remodelação e requalificação da unidade de saúde familiar de

Coimbrão, Leiria. Aprovação para adjudicação definitiva;

12.3. Processo n.º T – 22/2012 – Remodelação e requalificação da unidade de saúde familiar da

Caranguejeira, Leiria. Aprovação para adjudicação definitiva;

12.4. Processo n.º T – 23/2012 – Remodelação e requalificação da unidade de saúde familiar de

Santa Catarina da Serra, Leiria. Aprovação para adjudicação definitiva;

delibere aprovar a adjudicação definitiva.

Atendendo a que nos processos acima referidos tenho votado contra pelos motivos

apresentados em declaração de voto, face ao exposto, voto contra nos pontos 12.2, 12.3 e 12.4 e

apresento a presente declaração de voto, designadamente, para os efeitos do n.º 2 do Art.º 28.ºdo

CPA.

Leiria, 03 de setembro de 2013

A Vereadora

(Blandina Oliveira)»

12.5. Protocolo de colaboração para a execução de obras de remodelação e construção de unidades

de saúde. Ratificação pela Câmara Municipal de Leiria

DLB N.º 1084/13 | No âmbito do planeamento e desenvolvimento, são cometidas aos municípios as

competências de “colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria com

outras entidades de administração central”, cfr. alínea h) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18

de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5 A/2002, de 11 de janeiro.
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Também no âmbito do apoio a atividades de interesse municipal, compete aos municípios

“apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de interesse municipal, de

natureza social, cultural, recreativa ou outra”, podendo, para o efeito, celebrar protocolos de

colaboração com instituições públicas, particulares ou cooperativas, cfr. alínea b) do n.º 4 do artigo

64.º, conjugada com o artigo 67.º, ambos do mesmo diploma legal.

Atentando na necessidade imperiosa de intervenção em três unidades de saúde na área do

município – Coimbrão, Caranguejeira e Santa Catarina da Serra, através da execução de obras de

remodelação e construção nos edifícios onde se encontram instalados os serviços, cuja realização não

pode, atualmente, ser assegurada pelo poder central.

Considerando que o Mais Centro – Programa Operacional da Região Centro, no âmbito do QREN

– Quadro de Referência de Estratégia Nacional, possibilita o financiamento, com fundos comunitários

de 85%, das obras de remodelação e construção das Unidades de Saúde identificadas, através de

candidatura ao programa operacional regional do Centro eixo 2 – valorização do espaço regional –

regulamento específico – saúde.

Tendo em conta que o aviso de candidatura tornado público em 10/07/2013, possibilita ao

Município de Leiria candidatar se ao financiamento, exigindo, naturalmente, a formalização da

colaboração entre as entidades envolvidas, no caso em análise, o Município de Leiria, a Administração

Regional de Saúde do Centro, I.P., as freguesias de Caranguejeira e Coimbrão e a Casa do Povo de Santa

Catarina da Serra.

Em cumprimento de tal exigência, foi lavrado o protocolo que agora se anexa que, depois de

devidamente assinado, chegou à posse deste Município em 12/08/2013, do qual foi dado

conhecimento imediato ao executivo.

Terminando o prazo de candidatura em 23/08/2013, tornou se absolutamente imprescindível e

necessário que se procedesse, sem mais delongas, à assinatura de tal documento, sob pena de não ser

submetida a candidatura, com o óbvio prejuízo para todas as entidades e principalmente, para os

munícipes.

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 68.º º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na

redação dada pela Lei n.º 5 A/2002, de 11 de janeiro, é presente o Protocolo de Colaboração firmado

em 31/07/2013, entre o Município de Leiria, a Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., as

freguesias de Caranguejeira e Coimbrão e a Casa do Povo de Santa Catarina da Serra, para ratificação

desta Câmara Municipal, no âmbito das competências que lhe estão cometidas no artigo 67.º da

mesma Lei n.º 169/99, com fundamento nas circunstâncias excecionais e urgentes que não

possibilitavam a convocação de uma reunião extraordinária tendo em conta que nos encontramos em

período tradicionalmente de férias.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, em cumprimento das competências que lhe

são cometidas na alínea h) do n.º 2, alíneas b) e e) do n.º 4, todas do artigo 64.º e artigo 67.º da Lei n.º

169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5 A/2002, de 11 de janeiro, deliberou por

unanimidade ratificar o presente protocolo, concordando com os fundamentos de facto e de direito

acima aduzidos e em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 68.º do mesmo diploma legal.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.
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12.6. Colocação de sinalização de trânsito em vias da rede viária municipal

DLB N.º 1085/13 | Presente, pelo Senhor Vereador Lino Pereira, o pedido para colocação de sinalização

de trânsito em vias da rede viária municipal, devidamente analisada pelos Serviços:

Entidade /
Munícipe

Registo
Entrada

Local/lugar Centro de Custo Proposta de sinalização

Polícia de
Segurança
Pública

Ent.
12083/2012

Largo Dr. Serafim Lopes
Pereira, freguesia de Leiria

382.12A259
(€130,00+IVA)

Implementação de 1
sinal de Proibição C9
(trânsito proibido a
veículos de altura
superior a 3m)

Avenida Ernesto Korrodi,
freguesia de Leiria

Implementação de 1
sinal de Proibição C9
(trânsito proibido a
veículos de altura
superior a 3m)

DIGU Ent.
10172/2013

Rua Bordalo Pinheiro
Bairro dos Anjos

Freguesia de Leiria

457.13 A 183
(148,83+IVA)

Implementação de 1
sinal de Proibição C16
(paragem e
estacionamento
proibidos);

Implementação de 1
sinal de perigo A9
(queda de pedras).

DIEM Entfe.
6159/2013

Estrada da Pedreira, na
interceção com a Rua
Principal, no lugar da
Lezíria, freguesia de
Monte Redondo

451.13A215
(€256,16+IVA)

Implementação de 1
sinal de Proibição C6
(trânsito proibido a
veículos de peso total
superior a 9,0 Ton,
exceto RSU.

Estrada da Pedreira, na
interceção com a EN 109,
no lugar de Montijos,
freguesia de Monte
Redondo

Implementação de 1
sinal de Proibição C6
(trânsito proibido a
veículos de peso total
superior a 9,0 Ton,
exceto RSU.

Rua Principal, na
interceção com a EN 109
9, no lugar de Aroeira,
freguesia de Monte
Redondo

Implementação de 1
sinal de Proibição C6
(trânsito proibido a
veículos de peso total
superior a 9,0 Ton,
exceto RSU.

Nesta sequência, o Senhor Vereador Lino Pereira, propôs a colocação da sinalização supra

mencionadas de acordo com o Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado através do Decreto

Regulamentar n.º 22 A/98, de 1 de outubro, alterado pelos DR 41/2000, de 20 de agosto, e 13/2003, de

26 de junho.

Propôs ainda que fosse retirada toda a sinalização existente nos locais que contrarie as sinalizações que

agora são propostas.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo como previsto nos n.os 1 e 2 do

artigo 6.º conjugado com o n.º 1 do artigo 7.º, ambos do Decreto Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro,

deliberou por unanimidade concordar com a colocação das sinalizações supra mencionadas, devendo

os serviços dar conhecimento às forças de segurança locais.
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Mais deliberou que os serviços do Município procedam às diligências necessárias para a

implementação das sinalizações acima referenciadas e remoção da sinalização existente nos locais que

contrarie as sinalizações agora propostas.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

12.7. Alterações aos trânsitos decorrentes de pedidos de licenciamento de realização de espetáculos

desportivos e divertimentos públicos ao ar livre

DLB N.º 1086/13 | Presente, pelo Senhor Vereador Lino Pereira, os pedidos de licenciamento de

realização de espetáculos desportivos e divertimentos públicos ao ar livre descritos na tabela seguinte,

tendo sido, no decorrer dos processos relativos ao licenciamento ou autorização de espetáculos de

natureza desportiva para provas ou passeios, solicitados os pareceres necessários, cumprindo se o

disposto no n.º 2 do artigo 31º do Decreto Lei n.º 310/02, de 18 de dezembro:

Entidade Atividade Registos
Entrada

Pareceres Data
/Horário

Freguesia Alterações ao
Trânsito

Fábrica da Igreja
Paroquial de
Santa Catarina
da Serra

Festa em
honra de S.
Guilherme e
S. Silvestre

Entfe.
5976/13

GNR (entfe.
6170/13) e
Freguesia de
Santa Catarina
da Serra (entfe.
6111/13)

07 a 09
de
Setembro

Santa
Catarina da
Serra

Corte de trânsito da
Rua de S. Guilherme,
lugar de Magueigia,
entre as 13h00 e as
02h00.

Rancho
Folclórico do
Freixial

V Passeio
BTT –
Caminhos da
Cultura

Entfe.
5908/13

GNR (entfe.
6169/13)

08 de
Setembro

Milagres Corte de trânsito
inerente ao percurso
do passeio que se
realiza na freguesia
de Arrabal (sua
maioria pinhal), entre
as 09H00 e as 12H00.

Associação
Tuning Brothers

XIII Edição da
Associação
Tuning
Brothers

Ent.
8226/13

PSP (entfe.
5999/13), EP
(entfe. 6203/13)
e Proteção Civil
(aprovação do
plano de
segurança)

12 e 13
de
Outubro

Marrazes e
Leiria

Corte de trânsito da
rua confinante ao
Mercado Grossista do
Falcão entre o
aeródromo e a
Rotunda, dia 12 entre
as 14H e as 24H e dia
13 entre as 00H e as
02H e entre as 08H e
as 20H.
No dia 12, entre as
22H e as 23H realizar
se á o desfile dos
veículos, com saída
do mercado, EN109,
várias artérias da
cidade e regresso ao
mercado.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e considerando que o n.º 1 do artigo 8.º do Código da

Estrada refere que a utilização da via pública para a realização de atividades de carácter desportivo,

festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal só é permitida desde que autorizada pelas

entidades competentes e que se entende por entidade gestora das vias em causa a Câmara Municipal,
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de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto Lei n.º 44/2005, deliberou por

unanimidade autorizar as alterações ao trânsito acima descritas.

Mais deliberou que os serviços devem dar conhecimento às forças de segurança, entidade

coordenadora de emergência médica, à Rodoviária do Tejo, aos taxistas, e empresas concessionárias de

serviços públicos.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

12.8. Alterações ao trânsito decorrentes da realização de obras e/ou ocupações da via pública.

Ratificação de despachos

DLB N.º 1087/13 | Presentes os despachos do Senhor Presidente e do Senhor Vice Presidente da

Câmara Municipal, referentes a pedidos de realização de obras e/ou ocupações da via pública, de

acordo com a tabela seguinte:

Entidade Atividade Registo
Entrada

Data
despacho

Data das
alterações

Pareceres Alterações ao Trânsito

Fábrica da
Igreja
Paroquial de
Monte
Redondo

Festa em Honra
de Nossa
Senhora da Boa
Viagem

Ent.
7583/13

08 de agosto 9 a 11 de
agosto

GNR (entfe. 6027/13) Corte de trânsito da rua da
Capela, no lugar de Grou,
na freguesia de Monte
Redondo, das 19H00 às
24H00.

Fábrica da
Igreja
Paroquial de
Caranguejeira

Festa em Honra
de Nª Sª de
Lurdes e S. João
Evangelista

Ent.
9129/13

08 de
agosto

9 a 11 de
agosto

GNR (entfe. 6027/13) e

EP (entfe. 6023/13)

Corte de trânsito de parte
da Rua de Fátima, no lugar
de Caldelas, freguesia de
Caranguejeira, das 08H00
às 02H00.

Grupo
Desportivo,
Recreativo e
Cultural
Unidos

3º Encontro de
Vespas

Ent.
7792/13

08 de
agosto

11 de
agosto

GNR (entfe. 599713)

EP (entfe. 5436/13)

Município de Marinha
Grande (entfe. 5901/13) e
Alcobaça (entfe. 5436/13)

Corte de trânsito inerente
ao percurso do passeio que
se realiza na freguesia de
Amor e concelhos de
Marinha Grande e
Alcobaça, entre as 09H00 e
as 13H00.

Confraria de
Nossa Senhora
da Encarnação

Festa em Honra
de Nª Sª da
Encarnação

Ent.
8205/13

14 de agosto 15 de
agosto

PSP (entfe. 6110/13) Corte de trânsito do Largo
de Santo Agostinho, Largo
da Infantaria 7, Rua Nª
Senhora da Encarnação e
estrada de acesso ao
Santuário, para a realização
da procissão, entre as
22H00 e as 24H00.

Associação
Cultural e
Desportiva
Santa Bárbara

2º Passeio de
Ciclomotores e
Motociclos
Antigos

Ent.
9056/13

14 de agosto 18 de
agosto

GNR (entfe. 5719/13) e
freguesias de

Bajouca (entfe. 5635/13);

Milagres (entfe. 5639/13);

Bidoeira de Cima
(entfe.5636/13) e Monte
Redondo (entfe. 5633/13).

Corte de trânsito inerente
ao percurso do passeio que
se realiza nas freguesias de
Souto da Carpalhosa,
Milagres, Bidoeira de Cima,
Bajouca e Monte Redondo,
entre as 09H00 e as 12H30.

Freguesia de
Parceiros

Campeonato
Nacional de
Supercross

Entfe.
5728/13

21 de agosto 24 e 25 de
agosto

PSP (entfe. 6205/13) Corte de trânsito da Rua
Vale do Porco e da Rua da
Mata, no dia 24 das 11H00
às 00H00 e no dia 25 das
00H00 às 01H00.
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Fábrica da
Igreja
Paroquial de
Santa Catarina
da Serra

Festa em Honra
de Santa
Quitéria

Ent.
9960/13

21 de agosto 23 a 26 de
agosto

GNR (ent. 6172/13) Corte de trânsito do largo
de Santa Quitéria, na
freguesia de Chainça, entre
as 13H00 e as 02H00

Fábrica da
Igreja
Paroquial de
Barosa

Festa em Honra
de S. Mateus e
Corrida de
Carrinhos de
Rolamentos

Ent.
9616/13

20 de agosto 30 e 31 de
agosto e 1
de
setembro

PSP (entfe. 6109/13) e
freguesia de Barosa (entfe.
5998/13),

Corte de trânsito parcial da
estrada da Barosa:

Dia 31/08, para a corrida,
entre as 14h00 e as 18H30,
com alternativa Rua do
Moreiro e Rua das Hortas;

Dia 30/08 – para a festa,
corte parcial a partir das
19h00 até às 24H00, com
alternativa Rua do
Moreiro e Rua das Hortas;

Dia 31/08 – após a prova de
Rolamentos alteram para
corte parcial a estrada da
Barosa com alternativa
Rua do Moreiro e Rua das
Hortas;

Dia 01/09 – mantêm se o
corte parcial dos outros
dias, mas sendo dia de
procissão será necessário
alargar o corte parcial
entre as 16H e as 18h
estrada da Barosa do
recinto da Festa (Igreja),
seguindo pela rua do
Calvário, voltando à estrada
da Barosa até ao recinto da
Festa.

Considerando que não houve o tempo necessário para agendar as propostas para a reunião de

Câmara Municipal anterior à implementação das alterações ao trânsito, o Senhor Presidente da Câmara

e Senhor Vice Presidente da Câmara Municipal, após analisar os assuntos, concedeu os despachos de

autorização de alterações ao trânsito referidos na tabela anterior, a serem ratificados em Reunião de

Câmara Municipal, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º

169/99, de 18 de setembro, deliberou por unanimidade ratificar os despachos do Senhor Presidente da

Câmara Municipal e Senhor Vice Presidente da Câmara Municipal.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

12.9. Revisão anual do valor do contrato complementar ao contrato de concessão do serviço público

de transportes coletivos urbanos na área do Concelho de Leiria (circular urbana mobilis)

DLB N.º 1088/13 | Presente ofício do operador Rodoviária do Tejo, S.A. (ENT. 2013/9118) relativo à

revisão anual do valor do contrato complementar ao contrato de concessão do serviço público de

transportes coletivos urbanos na área do Concelho de Leiria, estabelecido entre o Município de Leiria e

a Rodoviária do Tejo, S.A., que deu origem ao serviço mobilis – Circular Urbana de Leiria.
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De acordo com a cláusula nona, da revisão do contrato complementar ao contrato de concessão

do serviço público de transportes colectivos urbanos na área do concelho de Leiria, de 18 de março de

2009, a revisão anual do valor do contrato obedece à aplicação da fórmula a seguir indicada:

Pi = Po(0,65(IPCi/IPCo) + 0,35(Gi/Go))

Em que o índice (i) representa o ano em que se pretende a revisão do contrato e o índice (o) o ano em

que foi realizada a última revisão do contrato, sendo:

Gi e Go, respetivamente, o preço do combustível utilizado nos meses de janeiro do ano (i) e do seu

homólogo (o).

Pi e Po, respetivamente, o valor do contrato no ano (i) e no ano (o).

IPCi e IPCo, respetivamente, o valor do índice de preços ao consumidor no continente, excluindo a

habitação, no ano (i) e no ano (o).

O valor do contrato atualizado para cada ano entra em vigor no dia um de março, devendo para

o efeito a Rodoviária do Tejo, S.A. facultar ao Município de Leiria, até ao dia um de fevereiro de cada

ano, os elementos necessários ao parecer vinculativo sobre o valor atualizado do contrato.

Da aplicação da fórmula atrás apresentada, o valor do contrato para este período foi calculado

em €513.928,28, com IVA incluído a 6%, tendo como base os seguintes valores:

Po €517.298,61, com IVA incluído a 6%

Go €1,495 (2012)

Gi €1,464 (2013)

IPCo – 98,953 (janeiro de 2012)

IPCi – 99,066 (janeiro de 2013)

Valor mensal €42.827,36, com IVA incluído a 6%.

Da implementação dos valores fornecidos pela Rodoviária do Tejo e pelo INE, verificou se a

correção da proposta de revisão do valor do contrato.

A Câmara Municipal apreciou o exposto e tomou conhecimento das atualizações do valor do

contrato complementar ao contrato de concessão do serviço público de transportes coletivos urbanos

na área do Concelho de Leiria para o período entre março de 2013 e fevereiro de 2014.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

12.10. Cedência de plantas para ajardinamento Freguesia de Santa Eufémia. Ratificação de

despacho.

DLB N.º 1089/13 | Considerando que um dos objetivos do Município é apoiar ou comparticipar pelos

meios adequados, entidades e organismo, legalmente existentes, nomeadamente com vista à

prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, melhorando o nível de qualidade de vida

local, o que se vai alcançando com a criação dos equipamentos de fruição em tempo de lazer, é uma

medida que nos permite melhorar o meio ambiente e a qualidade de vida dos residentes;

Considerando que a cedência de espécies arbóreas infra descriminadas, terão como principal

intuito a replantação/beneficiação do espaço pertença da freguesia, estimando um custo total

€2.583,20;
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Considerando que não houve tempo necessário para agendar a proposta para a reunião de

Câmara Municipal anterior, foi proferido despacho favorável do Senhor Presidente da Câmara

Municipal, datado de 29 de agosto de 2013 autorizar a cedência do seguinte:

Espécies e quantidades
de plantas cedidas

Valor estimado Entidade
Freguesia de Santa Eufémia

Spirae japónica 90

Rosmarinus officinalis 75

Juniperes pftzeriana 40

Viburno tinus 25

Cotoneaster mycrophila 60

€725,00 Canteiros localizados na estrada camarária do lugar

dos Ferreiros.

Liquidamber styraciflua 8

Abélia grandiflora 67

Cotoneaster adpressus 110

Escallonia macranta 154

Dimorphoteca sp. 110

Phormium tenax 13

Pittosporum tobira 40

Rosmarinus officinalis 115

Viburnum tinus 46

€1.858,20

Largo do Rossio no lugar de Caxieira.

O transporte das plantas foi assegurado pela Junta de Freguesia de Santa Eufémia, pelo que não

acarretou custos para a Câmara Municipal de Leiria.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas n.º 3 do

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro conjugada da alínea a) do artigo 16º da lei 159/99, de

14 de setembro, da alínea b) do nº4 do artigo 64º da Lei nº 169/99 de 18de setembro e da alínea b) do

nº 6 do artigo 64º da Lei nº 168/99, de 18 de setembro alterada pela Lei n.º 5 A/2002, de 11 de janeiro,

deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de

29 de agosto de 2013.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

PONTO TREZE

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO EGESTÃOURBANÍSTICA

13.1. Processo de obras particulares nº 1270/99 – Carlos Pereira Alves

DLB N.º 1090/13 | Presente o requerimento n.º 5404/13, subscrito pelo Sr. Carlos Pereira Alves,

NIF183580109 residente em Rua Principal n.º 58 – Riba D’Aves, freguesia de Ortigosa, concelho de

Leiria, a solicitar a apreciação da comunicação prévia da operação urbanística consubstanciada em

obras de alteração e ampliação de pavilhão industrial, construção de anexo e telheiros, destinados a

indústria do Tipo 3 (tratamento e lacagem de pequenos acessórios) – construções essas a levar a efeito

no prédio sito em Riba D’ Aves, freguesia de Ortigosa, concelho de Leiria.

Considerando que:

. O requerente instruiu junto desta Autarquia um pedido de admissão de comunicação

prévia que decorre os seus trâmites a coberto do processo de obras n.º 1270/99;
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. A operação urbanística pretendida insere se em espaço definido como espaço florestal,

de acordo com o disposto no artigo 62.º do RPDM – Regulamento do Plano Diretor Municipal;

. Face ao disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 62.º do RPDM – Regulamento do Plano

Diretor Municipal, apenas são de admitir os empreendimentos industriais em espaços florestais, desde

que assumam indiscutível interesse municipal.

. O pavilhão industrial existente, pertencente ao ora requerente e objeto das operações

urbanísticas solicitadas, assumem relevante interesse local na medida em que atrai para o território

municipal investimentos que podem gerar e diversificar a base económica da freguesia, criando

emprego e gerando e promovendo valor acrescentado e desenvolvimento social.

. A empresa em questão contribui de forma relevante para a dinamização da atividade

económica do local.

O pedido formulado pelo requerente identifica os critérios para emissão da declaração de

interesse municipal, conforme deliberação do executivo datada de 10 de abril de 2012, na qual foi

estabelecido que a atribuição da classificação de interesse público ou municipal, estará dependente do

empreendimento atingir uma pontuação mínima de 70.

No caso em apreço, verificou se:

1 – Número de postos de trabalhadores a assegurar : 2;

Pontuação = 15

2 – Ser complementar de qualquer valência já existente no local, cuja deslocação não seja

possível ou viável.

Uma vez que se trata de um espaço já existente cuja deslocação não é viável;

Pontuação = 5

3 – Não constitui para a autarquia qualquer encargo com a execução de obras ou

infraestruturas não previstas nas opções do plano;

Pontuação = 15

4 – Os investimentos efetuados ao longo dos anos e os que se pretendem executar

dinamizam a atividade económica local;

Pontuação = 10

5 – Não existe alternativa à localização do estabelecimento industrial, em local com uso

de solo adequado à instalação de uma unidade fabril desta dimensão, dentro da freguesia da Ortigosa e

respetiva área de ação, uma vez que não é viável a deslocalização de toda a atividade uma vez que a

construção já se encontra edificada;

Pontuação = 5

6. Constituir um aproveitamento das potencialidades paisagísticas do local, em que

todas as ações a realizar deverão garantir a estabilidade do equilíbrio ecológico atualmente existente,

justificando tecnicamente as soluções com estudo adequado;

Pontuação = 0

7. Constituir uma mais valia para a construção ou reformulação de infraestruturas

essenciais na zona de interesse coletivo ou programadas pela autarquia. Justifica o requerente que

cedeu, do seu prédio, ao domínio público, para infraestruturas rodoviárias, a área de 1000 m2.
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Pontuação = 15

8. Demonstrar com estudo económico a inviabilização da iniciativa de implantação

noutro local do equipamento ou instalação pretendida. Não apresentou estudo económico;

Pontuação = 5

9. Promover a reabilitação de estruturas patrimoniais construídas, reutilizando as para

novos usos, assegurando as componentes paisagísticas e de equilíbrio ecológico dos

locais;

Pontuação = 0

Pontuação total = 70

Assim, para que possa dar se continuidade à apreciação do pedido para realização da operação

urbanística consubstanciada na legalização de pavilhão industrial, anexo e telheiros, destinado a

indústria do Tipo 3, submete se à Ex.mª Câmara a decisão de reconhecimento de interesse municipal.

Apreciado o pedido, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade atento o disposto na

alínea c 4) do n.º 2 do art.º 62.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal, reconhecer de indiscutível

Interesse Municipal, a realização das operações urbanísticas consubstanciadas em obras de alteração e

ampliação de pavilhão industrial, anexo e telheiros, destinado a Indústria do Tipo 3 (tratamento e

lacagem de pequenos acessórios), a levar a efeito na localidade de Riba D´Aves, freguesia de Ortigosa,

concelho de Leiria.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

13.2. Processo de obras particulares nº 247/13 – PLASTIDOM – Plásticos Industriais e Domésticos, SA

DLB N.º 1091/13 | Presente o requerimento n.º 4007/13, subscrito pelo representante legal da

Sociedade PLASTIDOM Plásticos Industriais e Domésticos, SA, NIPC 500219672, com sede na Travessa

João de Deus, Apartado 105, Leiria Gare, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, a solicitar o

licenciamento das operações urbanísticas consubstanciadas na execução de obras de alteração e

ampliação de uma unidade industrial, Tipo 2 “CAE 22292 – Fabricação de outros artigos plásticos”, a

levar a efeito no prédio sito na Travessa João de Deus, na localidade de Sismaria, freguesia de Marrazes.

O prédio objeto do pedido, de acordo com as plantas de ordenamento do território do

PDM Plano Diretor Municipal de Leiria, e o respetivo regulamento (RPDM), insere se parte em zona

definida na planta de zonamento à escala 1:10000, como unidade industrial existente e parte em área

habitacional ou residencial de média densidade (artigos 47.º, 49.º e 50.º).

A parcela de terreno não se encontra abrangida por qualquer servidão ou outros

condicionantes, ao nível do PDM.

O projeto cumpre com os parâmetros urbanísticos definidos no Regulamento do Plano

Diretor Municipal, nomeadamente nos artigos 47.º, 49.º e 50.º.

Em conformidade com a informação técnica prestada em 21 de agosto de 2013, sobre a

qual recaiu o despacho do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística na mesma data, a pretensão está em

condições de merecer a aprovação.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas

atento ao disposto no artigo 20.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo

Decreto Lei n.º 26/2010, de 30 de março, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do
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território, enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas da construção,

nomeadamente as discriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projetos, e

constantes no presente processo de obras, deliberou por unanimidade aprovar o projeto de

arquitetura das operações urbanísticas consubstanciadas na execução de obras de alteração e

ampliação de uma unidade industrial, Tipo 2 “CAE 22292 – Fabricação de outros artigos plásticos”.

Mais deliberou notificar a sociedade requerente para no prazo de 6 meses, a contar da

data da notificação do ato, apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial retificada com a

unificação dos registos matriz n.ºs 9498 P e 9467, (folhas 371 a 375), sendo que a área constante na

mesma deverá ser coincidente com a área medida em planta.

Finalmente deliberou dispensar a audiência prévia dos interessados, de acordo com o

previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

13.3. Processo de obras particulares nº 283/13 – Adelina do Carmo Rodrigues

DLB N.º 1092/13 | Presente o requerimento n.º 4396/13, subscrito por José Eduardo do Carmo

Rodrigues, NIF 187426090 residente em Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque n.º 68, 3.º, freguesia

de Leiria, concelho de Leiria, na qualidade de proprietário e procurador de Adelina do Carmo Rodrigues,

a solicitar o licenciamento da operação urbanística consubstanciada nas obras de alteração da fração

“C” para instalação de um estabelecimento de bebidas, a levar a efeito na Avenida Heróis de Angola, n.º

123, Fração “C” , freguesia de Leiria, concelho de Leiria.

O prédio objeto do pedido, de acordo com as plantas de ordenamento do território do

PDM Plano Diretor Municipal de Leiria, e o respetivo regulamento (RPDM), insere se em área

habitacional ou residencial, na zona de proteção da Igreja e Convento de S. Francisco.

Foram consultadas as seguintes entidades:

No âmbito da localização

Direção Regional da Cultura do Centro, que emitiu parecer favorável à pretensão.

No âmbito da utilização

Apresenta projeto aprovado pela Autoridade de Saúde

O projeto não altera os parâmetros urbanísticos previstos aquando do licenciamento

inicial do edifício

Em conformidade com a informação técnica prestada em 20 de agosto de 2013, sobre a

qual recaiu o despacho da Diretora do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística em 27 de

agosto de 2013, a pretensão está em condições de merecer a aprovação.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas atento

ao disposto no artigo 20.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo

Decreto Lei n.º 26/2010, de 30 de março, e tendo como base o plano municipal de ordenamento do

território, enquadramento urbanístico e as normas técnicas gerais e específicas da construção,

nomeadamente as discriminadas nos termos de responsabilidade dos técnicos autores dos projetos, e

constantes no presente processo de obras, deliberou por unanimidade aprovar o projeto de

arquitetura da operação urbanística consubstanciada nas obras de alteração da fração “c” para

instalação de um estabelecimento de bebidas”.
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Mais deliberou que para efeitos de licenciamento, deverá no prazo de 6 meses, a contar

da data da notificação do ato, apresentar Projeto acústico

Finalmente deliberou dispensar a audiência prévia dos interessados, de acordo com o

previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

13.4. Processo de loteamento n.º 3586/72 – Henrique Pereira da Silva (Promotor: António Leal)

DLB N.º 1093/13 | Presente o requerimento n.º 1213/10, subscrito por Henrique Pereira da Silva, NIF

126608580, residente na Estrada Nacional 109, na localidade de Várzeas, freguesia de Souto da

Carpalhosa, a solicitar vistoria para efeitos de receção provisória das obras de urbanização referentes

ao Aditamento n.º 1 ao Alvará de Loteamento n.º 41/74, emitido em 18 de dezembro de 2001, levadas

a efeito no prédio sito em Monte Real, que constitui o processo 3586/72.

Sobre o assunto, veio a pronunciar se a Comissão de Vistorias, após vistoria realizada ao

local em 2 de agosto de 2013 (Auto de Vistoria n.º 23/13), considerando que as obras de urbanização se

encontram concluídas, tendo sito executada no local uma floreira com banco equivalente ao previsto

no projeto, conforme deliberação de Câmara Municipal de 22 de janeiro de 2013, não sendo visíveis

danos ou deficiências pelos quais se deva responsabilizar o requerente.

Face ao acima exposto, os peritos são de parecer que as obras de urbanização se

encontram em condições de ser recebidas provisoriamente

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, considerando o teor do Auto de

Vistoria n.º 23/13, constante do respetivo processo a folhas 233, para efeitos do disposto nos artigos

54.º e 87.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto Lei

n.º 26/2010, de 30 de março, deliberou por unanimidade o seguinte:

i. Autorizar a receção provisória das obras de urbanização designadas em epígrafe;

ii. Autorizar a redução da caução prestada à Câmara Municipal, através do documento de receita

n.º 00/262/72675, datado de 18 de setembro de 2000 (a folhas 156), no valor de €8.236,15,

para 10% do seu valor inicial, sendo a restante importância libertada com a receção definitiva

das obras de urbanização que a mesma cauciona.

Mais deliberou notificar o promotor do conteúdo do Auto de Vistoria, bem como das

decisões que recaíram sobre o assunto.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

13.5. Processo de loteamento n.º 25/87 – Joaquim Manuel da Silva (Promotor: Faustino Rodrigues

Manso Júnior e JoaquimManuel da Silva)

DLB N.º 1094/13 | Retirado.

13.6. Processo de loteamento n.º 36/88 – Lourenço do Rosário Pereira (Promotor: Associação

Baptista do Evangelismo)

DLB N.º 1095/13 | Presente o requerimento n.º 8971/12, subscrito por Lourenço do Rosário Pereira,

NIF 127186891, residente na Rua de São Vicente n.º 9, freguesia de Caranguejeira, a solicitar vistoria

para efeitos de receção provisória das obras de urbanização, executadas por força do Aditamento ao
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Alvará de Loteamento n.º 604/91, emitido em 02/09/2004, levadas a efeito em Arrabalde da Ponte,

freguesia de Marrazes.

Sobre o assunto, veio a pronunciar se a Comissão das Obras de Urbanização, após vistoria

realizada ao local em 2 de agosto de 2013 (Auto de Vistoria n.º 20/13), considerando que os trabalhos

referentes às alterações aprovadas por deliberação de Câmara Municipal datada de 16/04/2013 se

encontram concluídos, sem anomalias visíveis ou aparentes, pelos quais se deva responsabilizar o

requerente.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, considerando o teor do Auto de

Vistoria n.º 20/13, constante do respetivo processo a folhas 811, para efeitos do disposto nos artigos

54.º e 87.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto Lei

n.º 26/2010, de 30 de março, deliberou por unanimidade o seguinte:

1.º Autorizar a receção provisória das obras de urbanização designadas em epígrafe;

2.º Autorizar a redução da garantia bancária n.º 1815, emitida em 9 de janeiro de 2004,

pela Caixa de Credito Agrícola Mutuo de Leiria, C.R.L., (a folhas 639) destinada a garantir a execução da

rede viária para 10% do seu valor inicial, sendo a restante importância libertada com a receção

definitiva das obras de urbanização que a mesma cauciona.

Mais deliberou notificar o requerente do conteúdo do auto de vistoria bem como das

decisões que recaíram sobre o assunto.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

13.7. Exercício do direito de preferência. Alienação da fração “C” pertencente ao imóvel sito na Rua

Rodrigues Cordeiro, n.ºs 14 e 16 e Rua Sacadura Cabral, nºs 11 A e 13 – Leiria. Ratificação

DLB N.º 1096/13 | Presente o pedido sobre o eventual exercício do direito de preferência, por parte do

Município de Leiria relativamente à alienação da fração autónoma “C” pertencente ao imóvel sito na

Rua Rodrigues Cordeiro, n.ºs 14 e 16 e Rua Sacadura Cabral, n.ºs 11 A e 13 em Leiria, inscrito na atual

matriz sob o artigo 4591 que proveio do anterior artigo 706, fração “C”, registada em nome de Maria

Patrocínio de Sousa, cujo valor da venda é de 105.000,00 euros, conforme solicitado por e mail através

de Casa Pronta – Leiria 1.

Sobre o pedido formulado foi prestada a seguinte informação que se transcreve:

“Informação do Técnico

Trata se de um procedimento efetuado por “Casa Pronta Leiria1”, sobre o eventual exercício do direito

de preferência por parte do Município relativamente à alienação da fração autónoma “C” pertencente

ao imóvel sito na Rua Rodrigues Cordeiro, n.ºs 14 e 16 e Rua Sacadura Cabral, n.ºs 11 A e 13, em Leiria

inscrito na atual matriz sob o artigo 4591 que proveio do anterior artigo 706, fração “C”, registada em

nome de Maria Patrocínio de Sousa, cujo valor da venda é de 105.000,00 euros.

O imóvel em causa encontra se abrangido pela Área de Reabilitação Urbana da Cidade de Leiria,

aprovada por deliberação da Assembleia Municipal de 15 de dezembro de 2012, aplicando se o

preceituado no artigo 58.º do Decreto Lei n.º 307/2009 de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012

de 14 de agosto.
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Após análise da situação do referido imóvel, considera se que este não se encontra em situação que

ponha em causa nenhum tipo de intervenção prevista pelo município no âmbito da operação de

reabilitação urbana.

Pelo exposto, propõe se que não seja exercido o Direito de Preferência.

No entanto, e tendo em consideração:

i. Que segundo o artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5

A/2002, de 11 de janeiro, a competência para a tomada de decisão é da Câmara Municipal;

ii. Que devido à alienação da fração autónoma “C” pertencente ao imóvel em causa estar a

decorrer através de um procedimento “ Casa Pronta”, agendado para dia 08 08 2013 pelas

14h30m, propõe se que a decisão seja tomada pelo Sr. Presidente, carecendo de ratificação da

Câmara Municipal, nos termos do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada

pela Lei n.º 5 A/2002, de 11 de janeiro”.

Ora, considerando que, a alienação da fração autónoma “C” pertencente ao imóvel em causa que

se encontrava a decorrer no âmbito “Casa Pronta” e se revestia de carater de urgência, o Senhor

Presidente da Câmara Municipal proferiu em 08 08 2013 o despacho de não exercício do direito de

preferência, facto logo notificado.

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto em epígrafe e concordando com o teor da

informação prestada pelo Gabinete de Reabilitação Urbana, deliberou por unanimidade ao abrigo das

disposições conjugadas no n.º 3 do artigo 137.º do Código de Procedimento Administrativo e no n.º 3

do artigo 68.º da Lei n.º 169/ 99, de 18 de setembro, na redação da Lei n.º 5 A/2002, de 11 de janeiro,

ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 08 08 2013, que

determinou o não exercício do direito de preferência, na alienação da fração autónoma “C”

pertencente ao imóvel sito na Rua Rodrigues Cordeiro, n.ºs 14 e 16 e Rua Sacadura Cabral, n.ºs 11 A e

13 em Leiria.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

13.8. Libertação do montante atribuído a título de Comparticipação no âmbito do Programa PRECH

Programa de Reabilitação dos Edifícios do Centro Histórico, a Joana Rute Esperança da Silva

DLB N.º 1097/13 | Retirado

13.9. Edifícios Devolutos e Degradados – Majoração de IMI

DLB N.º 1098/13 | Retirado

Processos de obras submetidos a despacho

Conforme delegação da Câmara Municipal, para despacho dos processos de obras, o Senhor

Presidente da Câmara Municipal apresentou a relação que se apensa ao original da presente ata (ANEXO

T).
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Encerramento da reunião

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal

encerrada a reunião, eram dezasseis horas e cinquenta e três minutos mandando que, de tudo para

constar, se lavrasse a presente ata que eu, Marisa Santos, Assistente técnica, mandei escrever e

subscrevo.

O Presidente da Câmara Municipal ___________________________________________________

A Secretária da reunião ____________________________________________________________


