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ACTA N.º 02 
Aos nove dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dois, no Salão Nobre dos 

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

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. JOSÉ MANUEL CARRAÇA DA SILVA 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 
SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

 DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE 

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
SANTOS 

** 
A reunião foi secretariada e a acta redigida por DR. SÉRGIO CARVALHO 

JORGE DA SILVA Director do Departamento da Administração Geral. 

** 
ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Pela Senhora Presidente foi a reunião declarada aberta eram quinze horas, com 
a seguinte Ordem de Trabalhos: 

** 

PONTO NÚMERO UM 

- PERIODICIDADE DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO DOIS 

- DESIGNAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- VEREADORES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO 
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PONTO NÚMERO QUATRO 

- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E 
SANEAMENTO DE LEIRIA – NOMEAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS 
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA 

- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E 
SANEAMENTO DE LEIRIA – PROPOSTA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA 
PARA QUE DETERMINE A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 
DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO CINCO 

- LEIRISPORT EM. 

PONTO NÚMERO SEIS 

- REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO EM ÓRGÃOS DE EMPRESAS NÃO MUNICIPAIS: 

- VALORLIS 

- SIMLIS 

- LEIRIAPOLIS 

PONTO NÚMERO SETE 

- REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO EM FUNDAÇÕES: 

- FUNDAÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO OITO 

- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

PONTO NÚMERO NOVE 

- REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA COMISSÃO REGIONAL DE TURISMO 

PONTO NÚMERO DEZ 

- COMISSÃO DESTINADA A GERIR O PATRIMÓNIO DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA 
SILVA 

PONTO NÚMERO ONZE 

- BALANCETE 

- PAGAMENTOS 

PONTO NÚMERO DOZE 

- VOTO DE PESAR 

** 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º 0043/01 a Senhora Presidente deu as boas vindas a todo o executivo e concedeu o 
uso da palavra a quem dele queira usufruir. 

O Senhor Vereador DR. JOSÉ MANUEL DA SILVA  congratulou-se com o facto 
de terem sido bem recebidos e deseja que se possa constituir um grupo de trabalho que 
seja profícuo para o desenvolvimento do Concelho, não obstante estarem em representação 
de Partidos e projectos diferentes. 

Espera que a maioria use de transparência e verdade, tal como foi desejado pela 
Sra. Presidente relativamente aos Vereadores do oposição, designadamente no que 
respeita ao direito à informação para, de modo atempado, se poderem tomar decisões 
fundamentadas. 

A Senhora Presidente  respondeu que os assuntos são sempre trazidos à 
reunião. Porém, de acordo com a actual legislação, as competências do Presidente estão 
substancialmente alargadas. 

Quanto à informação estão totalmente à vontade para a obter. 

O Senhor Vereador DR. HÉLDER ROQUE informou que manifestará sempre a 
sua posição, com o espírito mais aberto para colaborar nos próximos quatro anos, tendo em 
conta o interesse das populações. 

A Senhora Vereadora ENG.ª ISABEL GONÇALVES fez dela as palavras 
anteriormente proferidas, manifestando-se totalmente disponível para colaborar. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

PERIODICIDADE DAS REUNIÕES DE CÂMARA MUNICIPAL DE L EIRIA 
N.º 0044/02 A Câmara delibera por unanimidade, fixa r as Terças-feiras, para 
realização semanal das suas reuniões ordinárias, co m início às 14 horas e 30 minutos, 
podendo o público assistir a todas elas. 

Mais delibera que nas primeiras e terceiras reuniõe s de cada mês o público 
poderá intervir antes do período de Antes da Ordem do Dia, devendo, para o efeito, 
inscrever-se com a antecedência mínima de 24 horas.  

Deliberou ainda, que sempre que a data de qualquer reunião coincida com 
dia feriado, será a mesma realizada no primeiro dia  útil seguinte, à mesma hora. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

DESIGNAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL D E LEIRIA 
N.º 0045/02 A Senhora Presidente dá conhecimento à Câmara que, nos termos e para os 
efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, designou o 
Senhor Vereador Dr. Vítor Manuel Domingos Lourenço Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Leiria. 

A Câmara tomou conhecimento.  
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PONTO NÚMERO TRÊS 

VEREADORES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO 
N.º 0046/02 A Senhora Presidente dá conhecimento à Câmara que nos termos da alínea 
c) do n.º 1 do art.º 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, fixa em dois o número de 
Vereadores em regime de tempo inteiro. Mais informa que, nos termos e para os efeitos do 
n.º 4 do art.º 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeou os Senhores Vereadores 
Dr. Vítor Manuel Domingos Lourenço e Eng.º Fernando Brites Carvalho para 
desempenharem as suas funções em regime de tempo inteiro. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

VEREADORES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO – FIXAÇÃO EM MAIS DOIS O 
NÚMERO DE VEREADORES 
N.º 0047/02 Pela Senhora Presidente foi presente a seguinte proposta: 

Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 58.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, o Presidente da Câmara apenas pode fixar até dois o número 
de vereadores a tempo inteiro para os municípios com mais de 20.000 e menos de 100.000 
eleitores. 

Considerando que o Município de Leiria, com próximo de 100.000 eleitores, pela 
sua dimensão e pelas numerosas missões que lhe estão confiadas, precisa de um número 
superior de vereadores a tempo inteiro. 

Proponho, ao abrigo e para o efeito do disposto no n.º 2 do art.º 58.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, que a Câmara fixe em mais dois o número de vereadores em 
regime de tempo inteiro, perfazendo, no total, o número de quatro. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade aprovar a 
proposta da sua Presidente, fixando em mais dois o número de vereadores a tempo 
inteiro, perfazendo, no total, o número de quatro. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZA DOS DE ÁGUA E 
SANEAMENTO DE LEIRIA – NOMEAÇÃO DO CONSELHO DE ADMI NISTRAÇÃO DOS 
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LE IRIA 
N.º 0048/02 A Senhora Presidente, nos termos da alínea i) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro propõe que a Câmara nomeie o seguinte Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria: 

- Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa 
- Fernando Brites Carvalho 
- José Manuel Carraça da Silva 
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Analisado o assunto, procedeu-se à votação por voto  secreto, tendo a 
Câmara deliberado por maioria, com 8 (oito) votos a  favor e 1 (um) voto contra, 
nomear o Conselho de Administração dos Serviços Mun icipalizados de Água e 
Saneamento de Leiria, composto pelos seguintes memb ros; 

- Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa 
- Fernando Brites Carvalho 
- José Manuel Carraça da Silva 

O Senhor Vereador Dr. José Manuel da Silva interveio para informar que a 
Senhora Presidente convidou o Partido Socialista a integrar o Conselho de Administração o 
que foi aceite, sendo o próprio o representante. Porém informou a Senhora Presidente que 
só estaria disponível se no Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços Municipalizados 
fossem disponibilizados os meios financeiros para conclusão do saneamento básico nos 
próximos quatro anos, tendo a Senhora Presidente informado que tal já estava previsto. 

O Senhor Vereador Dr. Hélder Roque perguntou se tinha posto como condição 
prévia essa exigência, ao que o Senhor Vereador Dr. José Manuel Silva respondeu que sim. 

** 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZA DOS DE ÁGUA E 
SANEAMENTO DE LEIRIA – PROPOSTA À ASSEMBLEIA MUNICI PAL DE LEIRIA PARA 
QUE DETERMINE A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO  DE 
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 
LEIRIA 
N.º 0049/02 A Câmara delibera por unanimidade , nos  termos da alínea j) do n.º 2 do 
art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, pr opor à Assembleia Municipal que fixe 
o valor mensal da remuneração dos membros do Consel ho de Administração dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Le iria em quatro vezes o valor da 
senha de presença dos vereadores em regime de não p ermanência para cada ano 
civil. 

** 
PONTO NÚMERO CINCO 

LEIRISPORT, EM. 
NOMEAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
N.º 0050/02 A Senhora Presidente, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) 
do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, propõe que a Câmara nomeie o 
seguinte Conselho de Administração da Leirisport - Desporto Lazer e Turismo, EM.: 

- Paulo Jorge Rabaça Saraiva 

- Fernando Brites Carvalho 

- João Paulo Baixinho Empadinhas 

Sendo Paulo Jorge Rabaça Saraiva o Presidente. 
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Analisado o assunto, procedeu-se à votação por voto  secreto, tendo a 
Câmara deliberado por maioria, com 7 (sete) votos a  favor e 2 (dois) votos contra, 
nomear o Conselho de Administração da Leirisport – Desporto Lazer e Turismo, EM., 
composto pelos seguintes membros; 

- Paulo Jorge Rabaça Saraiva, que será o Presidente 
- Fernando Brites Carvalho 
- João Paulo Baixinho Empadinhas 

Mais delibera, para os efeitos do disposto na alíne a c) do n.º 1 do art.º 19.º 
da Lei n.º49/99, de 22 de Junho, aplicável à Admini stração Local por força do disposto 
no n.º 1 do art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de  24 de Novembro, conjugado com os 
artigos 1.º e 37.º da Lei n.º 58/98, de 10 de Agost o, considerar de reconhecido 
interesse público o cargo de Administrador para o q ual foi nomeado o funcionário da 
Câmara Municipal de Leiria João Paulo Baixinho Empa dinhas, chefe da Divisão da 
Juventude e Desporto, em regime de comissão de serv iço, a qual, em virtude desta 
nomeação, se suspende. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO EM ÓRGÃOS DE EMPRESAS N ÃO MUNICIPAIS 

VALORLIS, SA 
N.º 0051/02 A Senhora Presidente, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) 
do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, propõe que a Câmara nomeie 
como seu representante no Conselho de Administração da VALORLIS, SA, a Senhora 
Vereadora Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães. 

Analisado o assunto, procedeu-se à votação por voto  secreto, tendo a 
Câmara deliberado por maioria, com 8 (oito) votos a  favor e 1 (um) contra, nomear a 
Senhora Vereadora Neusa Fernandina Sobrinho de Maga lhães sua representante no 
Conselho de Administração da VALORLIS, SA. 

** 

SIMLIS, SA 
N.º 0052/02 A Senhora Presidente, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) 
do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, propõe que a Câmara nomeie 
para o Conselho de Administração da SIMLIS, SA, a Senhora Presidente Isabel Damasceno 
Vieira de Campos Costa 

Analisado o assunto, procedeu-se à votação por voto  secreto, tendo a 
Câmara deliberado por maioria, com 8 (oito) votos a  favor e 1 (um) contra, nomear a 
Senhora Presidente Isabel Damasceno Vieira de Campo s Costa, representante da 
Câmara no Conselho de Administração da SIMLIS, SA. 

** 
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LEIRIAPOLIS, SA 
N.º 0053/02 A Senhora Presidente, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) 
do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, propõe que a Câmara nomeie o 
representante do Município nos órgãos sociais da LEIRIAPOLIS, SA: 

- Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, Presidente da Câmara 
Municipal, para membro do Conselho de Administração. 

Analisado o assunto, procedeu-se à votação por voto  secreto, tendo a 
Câmara deliberado por maioria, com 7 (sete) votos a  favor e 2 (dois) contra, nomear: 

- Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, Presiden te da Câmara 
Municipal, para membro do Conselho de Administração  

** 
PONTO NÚMERO SETE 

REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO EM FUNDAÇÕES 
FUNDAÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA 
N.º 0054/02 A Senhora Presidente, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) 
do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, propõe que a Câmara nomeie os 
Vereadores Vítor Manuel Domingues Lourenço e Paulo Jorge Rabaça Saraiva para fazerem 
parte do Conselho de Administração da Escola Profissional de Leiria. 

Analisado o assunto, procedeu-se à votação por voto  secreto, tendo a 
Câmara deliberado por maioria, com 5 (cinco) votos a favor e 4 (quatro) contra, 
nomear os Senhores Vereadores Vítor Manuel Domingue s Lourenço e Paulo Jorge 
Rabaça Saraiva representantes do Município no Conse lho de Administração da 
Escola Profissional de Leiria. 

O Senhor Vereador Dr. José Manuel da Silva interveio para manifestar a sua 
discordância relativamente a certos aspectos como está a ser dirigida a Fundação em 
epígrafe, pois considera que não está a ser cumprido o que foi previsto nos Estatutos. Há 
cerca de três ou quatro anos, manifestou por carta o seu interesse em, como pessoa 
singular, fazer parte desta Fundação, tendo recebido resposta por carta, assinada pelo 
Vereador Dr. Vítor Lourenço, a informar que estava definida uma outra metodologia, que era 
de considerar primeiro o convite a entidades e depois então a pessoas singulares. Até hoje 
nada mais avançou, pelo que manifestou o seu desacordo com esta situação. Mais 
considera que não está a ser cumprido o espírito com que foi criada a Fundação, que era de 
um maior envolvimento da sociedade civil e menor politização na sua gestão. 

** 
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PONTO NÚMERO OITO 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
N.º 0055/02 Pela Senhora Presidente foi presente a proposta que abaixo se transcreve: 

“Nos termos do n.º 1 do artigo 86.º do Código do Procedimento Administrativo, a 
direcção da instrução dos procedimentos cabe ao órgão competente para a decisão. 

Ora, em muitos dos procedimentos administrativos que correm pelos diversos 
serviços municipais, o órgão competente para a decisão é a Câmara Municipal, razão pela 
qual, em tal situação, o andamento dos procedimentos administrativos só poderia ocorrer 
após prévia decisão do órgão executivo nesse sentido. 

Tal obrigatoriedade traduzir-se ia para a Câmara Municipal num peso 
administrativo inútil e meramente burocrático e para os munícipes em sérios prejuízos, uma 
vez que a mesma conduziria a atrasos desnecessários na decisão dos procedimentos. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto nos n.º s 2 e 4 do artigo 86.º do 
Código do Procedimento Administrativo proponho que a Câmara Municipal delibere delegar 
na sua Presidente, com a faculdade de subdelegação, a competência para a direcção da 
instrução em todos os procedimentos administrativos, cuja decisão lhe caiba.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, delegar na 
Senhora Presidente com a faculdade subdelegar, a co mpetência para a direcção da 
instrução em todos os procedimentos administrativos , cuja decisão caiba á Câmara 
Municipal.  

** 

N.º 0056/02 Pela Senhora Presidente foi presente a proposta que abaixo se transcreve: 

“Considerando que a Câmara Municipal, à semelhança dos demais órgãos da Administração 
Pública, está constitucionalmente subordinada ao princípio da desburocratização e da 
eficiência, devendo, por isso, estruturar-se de modo a aproximar os serviços das populações 
e de forma não burocratizada, a fim de assegurar a celeridade, a economia e a eficiência 
das suas decisões; 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, diploma que estabelece medidas 
de modernização administrativa, impõe aos serviços e organismos da Administração Pública 
a adopção, nos termos legais aplicáveis, de mecanismos de delegação e subdelegação de 
competências que propiciem respostas céleres às solicitações dos utentes e proporcionem 
um pronto cumprimento de obrigações; 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, veio reunir, num único diploma 
legal, o regime jurídico da urbanização e da edificação, abrangendo toda a actividade 
desenvolvida por entidades públicas ou privadas em operações urbanísticas, desde a 
concreta afectação dos solos até à utilização das edificações neles implantadas, passando 
pela construção urbana, obras de urbanização e trabalhos de remodelação de terrenos; 
Considerando que o número de processos de urbanização e edificação que carecem de 
deliberação camarária é bastante elevado; 
Considerando que, em tais circunstâncias, a submissão a deliberação camarária de um 
grande volume de processos, sujeitos a prazos relativamente curtos, afectaria 
negativamente o funcionamento que se pretende desburocratizado da Câmara Municipal, 
bem como a celeridade, a economia e a eficiência das suas decisões; 
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Considerando, ainda, que a modernização administrativa a nível dos serviços municipais, 
implica o aperfeiçoamento dos sistemas internos de gestão, organização e funcionamento 
do próprio órgão executivo, por forma a melhorar a qualidade dos serviços prestados aos 
cidadãos. 
Proponho, ao abrigo dos artigos 5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4/6, e 65.º, n.º 1 da Lei n.º 169/99, de 18/09, conjugados 
com o disposto nos artigos 35.º, 36.º e 37.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15/11, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/1, que a Câmara Municipal de Leiria delibere: 

1- Delegar na sua Presidente, com a faculdade de subdelegar, a competência prevista na 
alínea a) do n.º 5 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, para conceder licenças 
nos casos e nos termos estabelecidos por Lei, para construção, reedificação, utilização, 
conservação ou demolição de edifícios, e ainda as seguintes competências previstas no 
referido Decreto-Lei n.º 555/99, coma redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001: 

a) A do artigo 4.º, n.º 2, alínea c), de conceder licenças administrativas para obras 
de construção, de ampliação ou de alteração em área não abrangida por 
operação de loteamento ou plano de pormenor que contenha as menções 
constantes das alíneas a), c), d) e) e f) do n.º 1 do artigo 91.º do Decreto-Lei n.º 
380/99, de 22 de Setembro, sem prejuízo do disposto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 6.º do mesmo diploma; 

b) A do artigo 4.º, n.º 2, alínea d), de conceder licenças administrativas para obras 
de reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de edifícios classificados ou 
em vias de classificação e as obras de construção, reconstrução, ampliação, 
alteração ou demolição de edifícios situados em zona de protecção de imóvel 
classificado ou em vias de classificação ou em áreas sujeitas a servidão 
administrativa ou restrição de utilidade pública; 

c) A do artigo 6.º, n.º 9, de certificação para efeitos de registo predial; 

d) A dos artigos 14.º e 16.º, de aprovação da informação prévia; 

e) A do artigo 71.º, n.º 5, para declarar a caducidade da licença administrativa; 

f) A do artigo 73.º, n.º 2, para decidir a revogação da licença administrativa; 

g) A do artigo 88.º, n.ºs 1 e 3, para concessão de licença especial para obras 
inacabadas; 

h) A do artigo 90.º, n.º 1, de nomear técnicos para efeitos de vistoria prévia; 

i) A do artigo 117.º, n.º 2, para autorizar o pagamento fraccionado de taxas, nos 
termos ali previstos. 

2. Excluir do âmbito da delegação de competências referida no número anterior, a 
aprovação da informação prévia e de projectos de arquitectura relativos a edificações, com 
excepção de muros, situadas na cidade de Leiria e nos aglomerados urbanos de Monte Real 
e da Praia do Pedrógão, bem como em todas as situações que, por lei ou regulamento, seja 
exigível deliberação expressa do órgão executivo.” 
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Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, ao abrigo dos 
artigos 5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na  redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4/6, e 65.º, n.º 1 da Lei n.º 169/99, de 18/09, conjugados com o disposto 
nos artigos 35.º, 36.º e 37.º do Código do Procedim ento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15/11, com as alterações  introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31/1, delegar na Senhora Presidente, com a  faculdade de subdelegar, a 
competência prevista na alínea a) do n.º 5 do art.º  64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, para conceder licenças nos casos e nos te rmos estabelecidos por Lei, para 
construção, reedificação, utilização conservação ou  demolição de edifícios e ainda as 
seguintes competências do Decreto-Lei n.º 555/99, c om a redacção dada pelo Decreto-
Lei n.º 177/2001: ,  

a) A do artigo 4.º, n.º 2, alínea c), de conceder l icenças administrativas para 
obras de construção, de ampliação ou de alteração e m área não abrangida por 
operação de loteamento ou plano de pormenor que con tenha as menções 
constantes das alíneas a), c), d) e) e f) do n.º 1 do artigo 91.º do Decreto-Lei n.º 
380/99, de 22 de Setembro, sem prejuízo do disposto  na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 6.º do mesmo diploma; 

b) A do artigo 4.º, n.º 2, alínea d),  de conceder licenças administrativas para 
obras de reconstrução, ampliação, alteração ou demo lição de edifícios 
classificados ou em vias de classificação e as obra s de construção, 
reconstrução, ampliação , alteração ou demolição de edifícios situados em zon a 
de protecção de imóvel classificado ou em vias de c lassificação ou em áreas 
sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade pública; 

c) A do artigo 6.º, n.º 9, de certificação para efe itos de registo predial; 

d) A dos artigos 14.º e 16.º, de aprovação da infor mação prévia; 

e) A do artigo 71.º, n.º 5, para declarar a caducid ade da licença administrativa; 

f) A do artigo 73.º, n.º 2, para decidir a revogaçã o da licença administrativa; 

g) A do artigo 88.º, n.ºs 1 e 3, para concessão de licença especial para obras 
inacabadas; 

h) A do artigo 90.º, n.º 1, de nomear técnicos para  efeitos de vistoria prévia; 

i) A do artigo 117.º, n.º 2, para autorizar o pagam ento fraccionado de taxas, 
nos termos ali previstos. 

2. Excluir do âmbito da delegação de competências r eferida no número anterior, a 
aprovação da informação prévia e de projectos de ar quitectura relativos a edificações, 
com excepção de muros, situadas na cidade de Leiria  e nos aglomerados urbanos de 
Monte Real e da Praia do Pedrógão, bem como em toda s as situações que, por lei ou 
regulamento, seja exigível deliberação expressa do órgão executivo. 

** 
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N.º 0057/02 Pela Senhora Presidente foi presente a proposta que abaixo se transcreve: 

“Para a prossecução do interesse público colocado por lei a seu cargo, a estrutura 
organizativa e o funcionamento da Administração Pública em geral e das Autarquias em 
particular devem ser orientados no sentido de uma adequada descentralização 
administrativa que elimine ou previna a burocratização, aproxime os serviços das 
populações e possibilite uma gestão mais célere, mais eficaz e mais eficiente. 
Elevado, muito justamente, à categoria de princípio constitucional, a descentralização 
administrativa tem no mecanismo de delegação e subdelegação de competências um esteio 
fundamental que permita uma gestão mais célere e desburocratizada dos serviços e, 
consequentemente, garanta aos utentes resposta pronta ou mais rápida às suas 
solicitações. 

Neste sentido, proponho que a Câmara Municipal de Leiria, ao abrigo do artigo 65.º, n.º 1, 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, delegue na sua Presidente as competências previstas 
no artigo 64º do mesmo diploma legal e a seguir enumeradas: 

• A prevista na alínea b) do n.º 1, para executar e velar pelo cumprimento das 
deliberações da assembleia municipal; 

• A prevista na alínea m) do n.º 1, para organizar e gerir os transportes escolares; 
• A prevista na alínea z) do n.º 1, para deliberar sobre a deambulação e extinção 

de animais nocivos; 
• A prevista na alínea bb) do n.º 1, para remeter ao Tribunal de Contas, nos termos 

da lei, as contas do município; 
• A prevista na alínea d) do n.º 2, para executar as opções do plano e o orçamento 

aprovados; 
• A prevista na alínea d) do n.º 5, para emitir licenças, matrículas, livretes e 

transferências de propriedade e respectivos averbamentos e proceder a exames, 
registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos 
legalmente previstos; 

• A prevista na alínea b) do n.º 7, para administrar o domínio público municipal, nos 
termos da lei.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, ao abrigo do 
artigo 65.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18 de Set embro, delegar na Senhora Presidente 
as competências previstas no artigo 64.º do mesmo d iploma legal as seguintes 
competências:  

• A prevista na alínea b) do n.º 1, para executar e v elar pelo cumprimento das 
deliberações da assembleia municipal; 

• A prevista na alínea m) do n.º 1, para organizar e gerir os transportes 
escolares; 

• A prevista na alínea z) do n.º 1, para deliberar so bre a deambulação e 
extinção de animais nocivos; 

• A prevista na alínea bb) do n.º 1, para remeter ao Tribunal de Contas, nos 
termos da lei, as contas do município; 

• A prevista na alínea d) do n.º 2, para executar as opções do plano e o 
orçamento aprovados; 
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• A prevista na alínea d) do n.º 5, para emitir licen ças, matrículas, livretes e 
transferências de propriedade e respectivos averbam entos e proceder a 
exames, registos e fixação de contingentes relativa mente a veículos, nos 
casos legalmente previstos; 

• A prevista na alínea b) do n.º 7, para administrar o domínio público 
municipal, nos termos da Lei. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA COMISSÃO REGIONAL DE TURISMO 
N.º 0058/02 A Senhora Presidente propõe que a Câmara nomeie o representante do 
Município na Comissão Regional de Turismo Leiria/Fátima. 

Analisado o assunto, procedeu-se à votação, por vot o secreto, para 
nomeação do representante do Município na Comissão Regional de Turismo de 
Leiria/Fátima tendo a Câmara deliberado por unanimi dade com 9 (nove) votos a favor 
nos termos e para os efeitos no disposto na alínea i) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, nomear a Senhora Preside nte, Isabel Damasceno Vieira de 
Campos Costa, sua representante na Comissão Regiona l de Turismo de Leiria/Fátima 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

COMISSÃO DESTINADA A GERIR O PATRIMÓNIO DO TEATRO J OSÉ LÚCIO DA SILVA 
N.º 0059/02 A Senhora Presidente, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea i) 
do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, propõe que a Câmara nomeie 
como representante o Sr. Vereador Vítor Manuel Domingues Lourenço. 

Analisado o assunto, procedeu-se à votação por voto  secreto, tendo a 
Câmara deliberado por maioria com 8 (oito) votos a favor e 1 (um) contra nomear o 
Senhor Vereador Vítor Manuel Domingues Lourenço rep resentante da Câmara na 
Comissão destinada a gerir o Património do Teatro J osé Lúcio da Silva. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

BALANCETE (2) 
N.º 0060/02 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos nove dias do mês de Janeiro 
de 2002, apresentando um total de Disponibilidades de €2.217.044,55 sendo de Operações 
Orçamentais €1.551.945,97 e de Operações de Tesouraria €665.098,55  

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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PAGAMENTOS (2) 
N.º 0061/02 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente no período de 3 a 9 de Janeiro c orrespondente às autorizações 
n.ºs 1 a 159, no montante de €318.532,84. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

VOTO DE PESAR 
N.º 0062/02 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar ao Sr. Antó nio José de Almeida Sequeira, 
que foi Vereador da Câmara Municipal no mandato que  agora cessou, pelo 
falecimento de seu sogro, tendo a Câmara deliberado , por unanimidade, concordar. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

De acordo com o disposto no n.º 3 do art.º 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, a Câmara, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em minuta. 

** 

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

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

Leiria e Departamento de Administração Geral, aos nove dias do mês de Janeiro 
do ano dois mil e dois. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 

 
 


