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Município de Leiria

Câmara Municipal

Gabinete de Apoio à Presidência

DESPACHON.º S9/2014/GAP

ASSUNTO: Constituição de Grupo de Trabalho - vistorias no Centro Histórico da cidade de Leiria.

1. Considerando:

Que, pelo despacho n.Q139/2013, foi constituído um Grupo de Trabalho ao qual foram cometidas funções

como: identificação dos imóveis em estado de degradação; realização de vistorias por questões de segurança ou

arranjo estético; vistorias a recintos de diversão, feiras de gastronomia ou apoios de praia; elaboração de autos de

posseadministrativa, orçamentos e coordenação de obras, entre outras, cfr. Edital n.Q153/2013/DPGU, de 29/11;

Que o Grupo é constituído por 13 membros e deverá coordenar os trabalhos e operacionalizar as suasdecisões

em plenário, o que é de difícil execução prática tendo em conta a necessidade de articulação de pessoasde diferentes

unidades orgânicas;

A exigência de tornar mais operacional e agilizar a realização de vistorias numa delicada área do Município - o

Núcleo Histórico de Leiria - em edifícios muitas vezes em risco de ruína e que revelam grande perigosidade para a

segurança e saúde públicas, em que, não poucas vezes, é necessária a intervenção dos técnicos na mediação das

relações senhorio/arrendatário de forma a resolver rapidamente, como a situação carece, conflitos que, embora de

direito privado, obstam à realização de obras urgentes;

Que a criação de um outro Grupo de Trabalho, mais restrito, permitiria a articulação de diferentes unidades

orgânicas com intervenção nos procedimentos, não se substituindo, de qualquer forma, às competências de tais

unidades;

2. Deste modo, decido, no uso das competências previstas na alínea a) do n.Q2 do artigo 35.Qdo Anexo I à Lei n.Q

75/2013, de 12 de setembro, conjugadas com as competências que me foram delegadas pela Câmara Municipal de

Leiria, no âmbito do RegimeJurídico da Urbanização e da Edificação, cfr. Edital n.Q133/2013/GAP, de 18 de outubro,

2.1. A constituição de um Grupo de Trabalho, com a seguinte composição:

a) Maria Fernanda Rodrigues Guapo - Diretora de Departamento de Planeamento e Gestão

Urbanística, que coordena, e na sua ausência, falta ou impedimento, César Augusto Vieira Dias,

Diretor do Departamento de Infraestruturas e Manutenção;

b) Ana Sofia de SousaMarques Barrela - TécnicaSuperior (jurista);

c) Carlos Alberto DiasMarques - Técnico Superior (engenheiro civil);

d) Maria Vitória BaenaMendes - Técnica Superior (arquiteta); e

e) Rui Filipe Santos - Assistente Técnico.
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2.2. A atribuição ao Grupo de Trabalho de funções nos domínios a seguir elencados, no Núcleo Histórico de

Leiria (área como tal definida no Plano Diretor Municipal em vigor) e em outros edifícios com interesse

patrimonial na Área da Reabilitação Urbana de Leiria (ARU):

a) Identificação e acompanhamento da situação dos imóveis em elevado estado de degradação, ruína,

mau estado de conservação ou salubridade;

b) Integração na Comissão de Vistorias nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 89.Q e ss. do

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.Q 555/99, de 16 de

dezembro, alterado;

c) Monitorização do cumprimento ou não das notificações efetuadas aos proprietários dos edifícios

com problemas identificados;

d) Apoio à preparação dos procedimentos tendentes à posse administrativa para a realização de obras

coercivas;

e) Apoio técnico aos proprietários que procedem à realização de obras;

f) Mediação das relações senhorio/arrendatário ou proprietário/ocupante de forma a resolver

situações de conflito que, embora de direito privado, obstam à realização de obras urgentes;

g) Articulação com o Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística no que diz respeito aos

procedimentos administrativos inerentes aos processos de vistoria;

h) Articulação com o Departamento de Infraestruturas e Manutenção quanto à realização de obras por

administração direta ou por recurso à contratação pública; e

i) Articulação com todas as unidades orgânicas cuja intervenção se mostre necessária à prossecução

dos objetivos propostos pelo Grupo.

Leiria, 28 de maio de 2014.

f
O Presidente da Câmara Municipal

Mod, 051DMAI2013
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