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ATA N.º 8/2016 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

LEIRIA DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

Aos dezasseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezasseis, no auditório do Teatro 

Miguel Franco, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal de Leiria.  

Dos cinquenta e um membros que a compõem, faltou a senhora deputada Ana Sofia 

Francisco Manso e a senhora deputada Maria Isabel de Almeida Gonçalves. 

A senhora deputada Ana Elisa da Silva da Costa Santos foi substituída por Carlos Manuel 

Barbeiro; Ilídio de Jesus Fernandes foi substituído por Fernando Gaspar Moreira da Horta; 

Ricardo de Jesus Gomes foi substituído por Uziel Carvalho; Mário Sousa Gomes, 

Presidente da Junta de Freguesia de Milagres, foi substituído por Luís Manuel Ferreira 

Rodrigues, secretário da Junta; Ventura José Rolo Tomaz, Presidente da Junta de 

Freguesia de Coimbrão, foi substituído por Henrique Jorge S. F. Cinca; Vitor Santos, 

Presidente da Junta de Freguesia de Maceira, foi substituído por Ricardo do Carmo Bento 

Filipe, vogal da Junta. 

Por parte da Câmara Municipal, estiveram presentes o senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Raul Castro, e os senhores Vereadores Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, 

Anabela Fernandes Graça, Lino Dias Pereira, Ricardo Miguel Faustino dos Santos, Ana 

Margarida Félix Valentim, Vitor Manuel Lopes Marques, Álvaro Madureira, Daniel 

Rodrigues Marques, Ana Silveira e Margarida Castelão Dias. 

A sessão foi presidida pelo senhor José Manuel Silva, Presidente da Assembleia Municipal, 

secretariada por José da Silva Alves, 1.º secretário, e por Maria Paula Neves de Faria, 2.ª 

secretária da Mesa. 

Havendo “quórum”, foi pelo senhor Presidente declarada aberta a sessão eram 21.12 

horas, com a seguinte ORDEM DO DIA: 

1. Relatório do Presidente da Câmara sobre a atividade do Município e relatório 

financeiro – Apreciação nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

2. Proposta de Orçamento para 2017, Opções do Plano para 2017/2020, Mapa 

de Pessoal e Plano de Formação para 2017 do Município de Leiria – Apreciação, 

discussão e votação. 
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3. Proposta de Orçamento para 2017, Opções do Plano para 2017/2020 e Mapa 

de Pessoal para 2017 dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 

Leiria – Apreciação, discussão e votação. 

4. Plano de Atividades e Orçamento para 2017 do Teatro José Lúcio da Silva – 

Apreciação, discussão e votação. 

5. Integração no inventário e valorização de imóveis que não reuniam condições 

para integrar o Balanço Inicial, à data da implementação do POCAL – Apreciação, 

discussão e votação. 

6. 1.ª Alteração por Adaptação do Plano Diretor Municipal de Leiria – Para 

conhecimento. 

7. Minutas de Adenda a Acordos de Colaboração: 

7.1. Minuta de Adenda ao Acordo de Colaboração – Programa de Atividades de 

Animação e Apoio à Família do Pré-escolar (AAAF) – 2016/2017 – Apreciação, 

discussão e votação. 

7.2. Minuta de Adenda ao Acordo de Colaboração – Programa de Fornecimento 

de Refeições Escolares do 1.º Ciclo – 2016/2017 – Apreciação, discussão e votação. 

8. Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares do 1.º 

ciclo e Programa de Atividades de Animação e Apoio à Família do Pré-escolar 

(AAAF) – Transferência de Apoios - ano letivo 2016/2017 (janeiro a julho de 

2017) – Apreciação, discussão e votação. 

9. Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas – EMAAC- Leiria – 

Apreciação, discussão e votação. 

10. Listagem de Apoios/Auxílios não financeiros às Freguesias para 

conhecimento da Assembleia Municipal  

11. Benefícios para famílias, entidades e empresas – Ano 2017 – Apreciação, 

discussão e votação. 

12. Adesão do Município de Leiria à APOM – Associação Portuguesa de 

Museologia para 2017 – Apreciação, discussão e votação.  

13. Adesão do Município de Leiria ao ICOM (International Council of Museums) 

para 2017 – Apreciação, discussão e votação. 

14. Apoio à Freguesia de Caranguejeira para a manutenção do Relvado do 

Campo da Mata. Retificação da deliberação de Câmara Municipal de 2016.09.20 – 

Apreciação, discussão e votação. 

15. Contratos Programa: 

15.1. Proposta de Programa de Desenvolvimento Desportivo do Grupo Alegre e 

Unido. Contrato-Programa – Apreciação, discussão e votação. 
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15.2. Proposta de Programa de Desenvolvimento Desportivo do Motor Clube. 

Contrato-Programa – Apreciação, discussão e votação. 

16. Apresentação do Documento Síntese do Grupo de Trabalho para a proposta 

do Plano Mobilidade.  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, cumprimentou 

os presentes e deu início à sessão. 

Submeteu à apreciação a ata n.º 6/2016, da sessão ordinária realizada em 30 de 

setembro de 2016, e a ata n.º 7/2016, da sessão extraordinária realizada em 11 de 

novembro de 2016. 

Não havendo por parte dos senhores/senhoras deputados(as) qualquer manifestação, 

colocou à votação as atas n.ºs 6 e 7. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por unanimidade aprovar a ata n.º 

6/2016, da sessão ordinária realizada no dia 30 de setembro de 2016, e a ata 

n.º 7/2016, da sessão extraordinária realizada em 11 de novembro de 2016. 

Retirou da ordem de trabalhos, a pedido da Câmara Municipal, o ponto 15, 

nomeadamente o Ponto 15.1. - Proposta de Programa de Desenvolvimento Desportivo do 

Grupo Alegre e Unido. Contrato-Programa – Apreciação, discussão e votação; e o Ponto 

15.2. - Proposta de Programa de Desenvolvimento Desportivo do Motor Clube. Contrato-

Programa – Apreciação, discussão e votação. 

Informou dos pedidos de justificação de falta e substituições na presente sessão. 

Comunicou a existência de três pedidos de intervenção de munícipes, solicitando ao plenário 

autorização para que estas ocorram antes do início dos trabalhos, como habitual, em 

conformidade com o n.º 4 do artigo 36.º do Regimento. 

Não houve qualquer manifestação contra. 

Intervenção do senhor José Carlos Fonseca de Almeida e Lopes, Comandante da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Leiria 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

Exmos. Senhores Deputados 

Estimado público 

O fogo do dia 5 de setembro de 2016 na Caranguejeira… 

Os outros 11 incêndios deste ano na Caranguejeira… 
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Os outros 176 incêndios deste ano no concelho de Leiria, com intervenção dos Bombeiros 

Voluntários de Leiria… 

Na última Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Freguesia de Caranguejeira criticou a 

forma como os bombeiros combateram o incêndio do dia 5 de setembro na sua freguesia. 

Aliás, já na edição do dia 6 de outubro do Diário de Leiria, na sua capa, é escrito que 

“Presidente da Junta da Caranguejeira (Leiria) diz que poderia ter ardido “um terço ou 

menos’ dos 390 ha queimados…”. Diz ainda que “o autarca criticou o comando das 

operações de combate ao fogo”.  

Quanto à afirmação de que podia ter ardido menos, estou inteiramente de acordo pois se 

após os incêndios de 2005, que tinham atingido exatamente aquela zona, o Sr. Presidente 

da Junta, todo o poder politico e os proprietários tivessem feito tudo aquilo que toda a 

gente sabe que é preciso fazer para que os incêndios sejam mais fáceis de controlar. De 

referir que nada do que devia ter sido feito é da responsabilidade dos bombeiros, como 

por exemplo a limpeza dos lixos e sobrantes, a utilização da terra, a florestação de forma 

ordenada e em mosaico, intercalando espécies para, precisamente, impedir a progressão 

rápida dos incêndios. Em vez de tudo isto, o que foi feito na Caranguejeira – e não só - 

foi a plantação de todos os terrenos disponíveis com eucaliptos, sem deixar faixas livres 

para contenção. O Sr. Presidente da Junta faz questão de dizer que abriu muitos 

quilómetros de estradas florestais, só que não diz que em várias a fita que media os 6 

metros encolheu. Todas elas, por coincidência, propiciaram a plantação em massa de 

eucaliptos e algumas dessas estradas são becos sem saída (autênticas armadilhas de 

morte para os bombeiros) e sem estarem sinalizadas como tal. Refira-se, no entanto, que 

em 2005 toda aquela área estava florestada com pinheiro. Todos sabemos que o 

eucalipto potencia muito mais a rápida expansão dos incêndios, com projeções a longas 

distâncias. 

Quanto à demora na chegada dos bombeiros referida pelo Sr. Presidente da Junta, não 

faço ideia a que horas o incêndio começou e a que horas é que foi dado o alerta, mas sei 

que a chamada para o nosso quartel chegou às 16H47. Sei que às 17H00 tínhamos as 

viaturas a chegar ao local, ou seja, 13 minutos depois. Aproveito para lembrar que as 

nossas viaturas não são carros de corrida, são pesados e levam água. 

Quanto à afirmação de que os bombeiros não conhecem o terreno, lembro que os 

Bombeiros Voluntários de Leiria, preocupados com a “burrice da plantação e 

ordenamento” daquela freguesia – e não só -, entre setembro de 2015 e janeiro de 2016, 

fizeram um trabalho de conhecimento e levantamento do terreno e no terreno, alguns dos 

dias até acompanhados pelo Sr. Presidente da Junta. Já agora, refiro que quase todos os 

bombeiros envolvidos nesse trabalho estavam no combate ao incêndio e alguns até foram 

os primeiros a chegar. Nesse trabalho foram identificados muitos pontos negros no 
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âmbito da prevenção de incêndios, foram fotografados e enviados para a Junta de 

Freguesia e Proteção Civil Municipal. Destes trabalhos anexamos alguns para 

conhecimento de V. Exas. 

Aproveito para informar que acho intelectualmente desonesto criticar a área ardida sem 

referir o que esteve no início do incêndio e o que potenciou a sua transformação, logo nos 

primeiros cinco minutos, num grande incêndio com uma imensa libertação de energia. É 

bom que se saiba que semanas antes, na zona do início do incêndio, tinha sido feito um 

corte de eucaliptos em área significativa. Os sobrantes e os troncos estavam todos 

espalhados na área e o incêndio iniciou-se porque estavam a começar a carregar os 

troncos e o braço mecânico tocou nos fios de média tensão, tendo provocado a ignição ao 

longo de mais de cento e cinquenta metros, com a ajuda de uma vedação metálica. 

Em resumo, tivemos logo de imediato uma fogueira gigante a que nem o atrelado que 

estava a ser carregado escapou. A agravar tudo isto está o facto de os bombeiros, devido 

ao mau ordenamento, à falta de limpeza de faixas à volta das construções, pecuárias etc., 

terem de se preocupar, numa primeira fase, não com o combate mas em desviar o fogo 

dessas infraestruturas. Curioso será saber, com tantos erros apontados pelo Sr. 

Presidente da Junta no combate e comando a este incêndio, o que é que terá estado no 

sucesso no combate aos outros onze incêndios que este ano tivemos na freguesia da 

Caranguejeira e nos outros cento e setenta e seis no resto do concelho ainda este ano, 

em que, no seu conjunto, a área ardida é insignificante. 

Já agora, e por curiosidade, deixo a informação: em comparação com 2005 e reportando-

nos só ao incêndio que na altura se iniciou, curiosamente na mesma área, pois tivemos 

no dia seguinte um que veio de Espite, entrou pela zona da Memória e veio apanhar 

novamente a freguesia de Colmeias, Caranguejeira, Santa Eufémia, etc., dos seguintes 

dados: 

- Hora de início: 2005 – 19H15; 2016 – 16H30 

- Temperatura do ar: diferença de um grau 

- Velocidade do vento: sensivelmente igual 

- Meios aéreos no ataque nos primeiros trinta minutos: 

2005 – 1 helicóptero; 2016 – 4 helicópteros 

- Meios terrestres ao fim da primeira hora: 

2005 – 72 homens; 2016 – 200 homens 

- Máquinas ao fim das primeiras duas horas: 

2005 – nenhuma; 2016 – 2 

- Área ardida em 2005: metade da de 2016 

- Povoamento florestal: 

2005 – quase na totalidade pinhal, 2016 – quase na totalidade eucaliptal. 
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Porque será? 

Entregamos em anexo o mapa de intervenções dos Bombeiros Voluntários de Leiria, de 1 

de janeiro a 30 de novembro deste ano, em incêndios por freguesia e em emergência 

pré-hospitalar. 

Deu nota da presença dos Srs. Presidentes das Freguesias de Colmeias e de 

Caranguejeira em reunião no CDOS, realizada após incêndio do dia 5 de Setembro, em 

que participaram todos os comandantes. Foi dada a possibilidade a todos os 

intervenientes para exporem os seus pontos de vista e, mesmo após a reunião, 

continuaram as críticas, como foi o caso do que aconteceu na Assembleia Municipal. 

Afirmou que aceitam as críticas quando feitas de forma construtiva e pela positiva, até 

porque os bombeiros do concelho têm uma preocupação especial com algumas zonas, 

nomeadamente a aludida, que estava a ser alvo de um estudo específico. Referiu ainda 

outras zonas sensíveis, como é o caso da Senhora do Monte, algumas matas da 

responsabilidade do Estado e uma zona na Freguesia de Maceira. 

Informou ainda que no concelho de Leiria têm estado a ser desenvolvidos trabalhos muito 

importantes para minimizar as consequências dos incêndios florestais, nomeadamente 

através do Gabinete Florestal da Câmara Municipal e pela GNR, a quem felicitou pelo bom 

trabalho desenvolvido, com posteriores notificações pela Câmara Municipal. 

Disse ainda que este é um problema que principiou há muitos anos e tudo o que tem que 

ser feito não tem a ver com os bombeiros, que só aparecem quando já existe incêndio. 

Acrescentou que na sequência do incêndio no concelho de Leiria e outros, a Autoridade 

Nacional para a Proteção Civil efetuou algumas ações de informação e formação 

direcionadas para os senhores presidentes de junta, precisamente para lhes explicar qual 

é o seu papel em cenários de proteção florestal e não só. 

Agradeceu aos presidentes de junta do concelho de Leiria que frequentaram a formação, 

que garantidamente ficaram mais preparados e serão uma mais-valia na ligação com os 

bombeiros. Aos que não foram lamentou a ausência e espera que façam um esforço em 

próxima oportunidade. 

Afirmou que os bombeiros gostariam que a ação no combate passasse despercebida: era 

sinal de que a prevenção e ordenamento são efetivos. 

Agradeceu ao Sr. Presidente da Câmara e executivo pelo apoio e disponibilidade. 

Agradeceu ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal pela atenção e consentir a vinda à 

Assembleia para dizer o que lhes vai na alma. 

Aguardam decisão sobre os incentivos para o voluntariado nos bombeiros no concelho de 

Leiria, que é dos poucos concelhos que ainda não tem medidas de incentivo. 

A todos desejou Bom Natal e bom ano de 2017. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, agradeceu os 

importantes contributos que a este órgão tem trazido.  

Informou que o senhor Presidente da Câmara Municipal encontra-se adoentado e não 

pode falar mas relativamente aos incentivos ao voluntariado existe vontade de 

concretizar, aguardando-se apenas a resolução de uma questão por parte do Governo.  

Intervenção do senhor José Eduardo Rodrigues 

Transcrição: 

Exmo. Sr.  Presidente da Assembleia Municipal de Leiria, Dr. José Manuel Silva,  

Exmo. Sr. Presidente da Camara Municipal de Leiria, Dr. Raul Castro, 

Srs. Deputados, Vereadores, jornalistas e público, 

Esta é a 3.ª intervenção nesta Assembleia, sendo o assunto a continuidade das 

anteriores, ou seja, a mobilidade e o ordenamento da cidade, esperançado que hoje seja 

o final do ciclo que a tantos preocupou e indignou, na sequência do plano de mobilidade 

outrora apresentado. Tirou-me – e não só a mim – muitas horas de sono. Espero não 

voltar a sentir tais sensações e espero que seja tomado um novo ciclo com estratégia 

óbvia e lógica, sentindo os problemas e procurando as soluções com quem conhece. 

Ponto 1 

Reestruturar e reordenar o espaço público, em particular o estacionamento, com critérios 

baseados no desenvolvimento e consolidação da economia local, incentivando a vinda de 

mais moradores além de atividades económicas.  

1A - Criar bolsas de estacionamento  especificas para moradores, especificamente junto a 

residências e em vias secundárias; 

1B - Para tal, na zona baixa da cidade, proponho que os principais eixos viários sejam 

libertados - no seu máximo - estacionamento em benefício de clientes das atividades 

económicas, seja do comércio ou seja de serviços; 

1C - Proponho que façam uma campanha de sensibilização para quem trabalha nestas 

mesmas atividades, a estacionar em lugares a pagar ou gratuitos mas com critério óbvio. 

Sugiro que o Parque da Fonte Quente o piso subterrâneo seja exclusivamente para 

moradores, lojistas e outros que queiram pagar uma avenca, com preços concorrenciais. 

O piso Zero seria para público em geral. Desta forma a viabilidade económica  deste 

parque de estacionamento estará garantida. Este parque abrangeria o eixo comercial e 

serviços entre o Jardim Camões e o Mercado Municipal, ou seja, a Av. Heróis de Angola e 

envolvência. O parque de Sto. Agostinho destinar-se-ia à zona a Sul do Jardim Camões, 

ou seja, o eixo Ponte dos Caniços/Terreiro. Seriam a rua tenente Valadim, Combatentes 

da Grande Guerra, Eng.º. Duarte Pacheco, além da praça Rodrigues Lobo e 

respetivas envolventes. Para moradores, como já é praticado parcialmente, o mercado 

Santana e acrescentar parcialmente o parque da futura loja do cidadão. 
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Esta questão do estacionamento é a solução para o problema da desertificação do centro 

histórico e outras. Lugares específicos como o de deficientes, de cargas e descargas, 

também  para quem necessita ir à farmácia - seja na Av. Heróis de Angola, seja na 

Tenente Valadim, seja no Largo Santana, seja no largo 5 de Outubro - devem ter um 

critério específico. Volto a apelar à Câmara Municipal que se crie um plano estratégico 

abrangente, seja no espaço físico, seja nas atividades económicas, culturais e outras. 

Pensar num todo e não num local apenas. Uma estratégia abrangente no espaço e nas 

diversas atividades em questão. 

Ponto 2 

Nó do  Barracão/Meirinhas, entre a A1/IC2. 

Tenho informações, de fonte segura, que este projeto só depende já das autarquias de 

Leiria e Pombal para com a Brisa. Desafio os autarcas a encerrar definitivamente este 

assunto, que se arrasta há anos, o qual trará sucesso económico, e não só, nas mais 

variadas atividades, seja indústria extrativa, cerâmica, plásticos, restauração, logística e 

outras. Renovo o desafio aos autarcas de Leiria e Pombal a concretizarem este processo. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, agradeceu o 

contributo e deu a palavra ao senhor Camilo Espírito Santo. 

Intervenção do senhor Camilo Espírito Santo 

Cumprimentou os presentes. 

A todos desejou Boas Festas e um Santo Natal. 

Afirmou que veio em representação da Farmácia Baptista mas também preocupado com o 

comércio em geral na zona do centro histórico. Disse que até ao dia 15 de dezembro já 

houve cinco cortes de trânsito no Largo 5 de Outubro e por isso considera pertinente aqui 

abordar/lembrar as dificuldades por que passam todos os que ali desenvolvem a sua 

atividade. 

Congratulou-se pelas recentes notícias referentes ao trabalho desenvolvido pelo grupo 

criado para análise do Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes, nomeadamente a 

proposta de manter o trânsito na avenida Heróis de Angola, preservar os sentidos atuais 

das ruas São Francisco e Coronel Teles Sampaio e preservar os dois sentidos no Largo 5 

de Outubro. Congratulou-se ainda pelas notícias relativamente à futura loja do cidadão no 

edifício O Paço, zona âncora que muito beneficiará com o maior movimento e circulação 

de pessoas, e questionou qual a data da sua abertura.  

Declarou que uma medida importante, porque beneficiaria não só a farmácia mas 

também o comércio em volta, seria a possibilidade de os clientes da zona junto à 

farmácia Baptista usufruírem de um lugar de estacionamento específico para cargas e 

descargas, idosos e cidadãos com mobilidade reduzida, sendo que atualmente o parque 

mais próximo pratica preços proibitivos. Referiu ainda o modo como a polícia age na zona 
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onde exerce a sua atividade, apontando a enorme diferença e não entender a sua atuação 

à noite e durante o dia pois os sinais de trânsito são os mesmos. À noite não multam e 

durante o dia é uma caça à multa constante. Aludiu ainda à atuação discrepante daquela 

entidade nas outras zonas da cidade, durante o dia, comparativamente à sua zona de 

atividade. Perguntou se é verdade que existem agentes da polícia de folga contratados 

por outras entidades a exercer atividades que beneficiam interesses privados. Se assim 

for a farmácia Baptista gostaria de se candidatar e poder usufruir desses serviços em 

tempo de folga e definir o que pretende que eles façam e em que zonas. 

Relativamente aos cortes de trânsito no Largo 5 de Outubro, disse ser complicado gerir o 

trabalho sem o seu conhecimento prévio, apesar de informação no site da Câmara e 

Jornal de Leiria no dia anterior. Os comerciantes locais tentam dar uma dinâmica própria 

aos serviços, promovendo atividades diferenciadoras, muitas delas coincidentes, por azar, 

com os dias em que cortam o trânsito. Gostaria que houvesse forma de comunicar com os 

comerciantes afetos à zona da intervenção de outra forma que não fosse só a publicação 

da informação no site e comunicação social. 

Disse ainda também não entender porque é que uma obra de uma das artérias da cidade 

tem que ser feita durante o dia. O período noturno também é um período de trabalho e 

minimizaria o impacto ao nível do comércio e da circulação de pessoas. Também não 

entende porque é que nos fins de semana do Natal se decide cortar o trânsito no Largo 5 

de Outubro, justificada com, leu, a forte afluência e o garantir das condições de 

segurança rodoviária. Propôs que as barreiras nos extremos da rua sejam retiradas e os 

polícias destacados se desloquem ao longo da rua para assegurar a segurança rodoviária. 

“Leiria cortada ao meio”, título de uma das notícias da imprensa local, a propósito dos 

referidos cortes, é uma situação a evitar e a ser repensada, não compreendendo os seus 

objetivos. 

Agradeceu ao senhor Presidente da Assembleia Municipal a oportunidade para se 

pronunciar. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, agradeceu e 

elucidou que as questões relativas à polícia de segurança pública transcendem este órgão 

pois não tem jurisdição nem lhe compete enviar informação à PSP. Aconselhou o 

munícipe a contactar com o comando distrital e com a esquadra de Leiria, sendo que as 

questões abordadas são oportunas e pertinentes. 

Explicou também que a Assembleia Municipal cumpre o Regimento e a intervenção do 

público é um direito consagrado, sublinhando a importância da vinda de qualquer cidadão 

que queira pronunciar-se. Entende que o cumprimento do prazo de 48 horas antes para 

inscrição é meramente burocrático, considerando-o irrelevante pois o que interessa é que 
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quem pretende pronunciar-se poderá fazê-lo, quer seja inscrevendo-se duas semanas 

antes quer seja na véspera. 

Informou que foram apresentadas à Mesa da Assembleia duas moções. Deu a palavra aos 

seus subscritores. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Luís Santos (PCP) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição da moção: 

40 Anos das Primeiras Eleições Autárquicas 

Comemoram-se em 2016 os 40 anos das primeiras Eleições Autárquicas.  

A Revolução de Abril de 1974, desencadeada pelo Movimento das Forças Armadas (MFA), 

culminando uma longa e heroica luta, pôs fim a 48 anos de ditadura fascista e realizou 

profundas transformações democráticas, restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou 

direitos, impulsionou transformações económicas e sociais.  

O 25 de Abril, entre outras conquistas, deu aos portugueses a possibilidade de 

participarem e intervirem na resolução dos problemas locais, e a capacidade de eleger e 

ser eleitos para os órgãos das autarquias locais. 

A 12 de Dezembro de 1976, no seguimento dum intenso e fecundo trabalho realizado 

com uma ampla participação popular, pelas comissões administrativas dos municípios e 

freguesias, criadas logo a seguir ao 25 de Abril de 1974, realizaram-se em Portugal as 

primeiras eleições democráticas para as autarquias locais, nos 304 municípios e 4034 

freguesias então existentes.  

O Poder Local Democrático constitui uma das mais significativas transformações 

democráticas operadas com o 25 de Abril. Parte integrante do regime democrático e do 

seu sistema de poder é amplamente participado, plural, colegial, democrático e dotado de 

autonomia administrativa e financeira. Está consagrado na Constituição da República 

Portuguesa. 

O Poder Local Democrático afirmou-se, operando profundas transformações sociais, com 

importante intervenção na melhoria das condições de vida das populações e superando 

enormes carências, incluindo na resolução de problemas que excedem em larga medida 

as suas competências. 

Indiferente à importância que o Poder Local representa para as populações e para a 

resolução de muitos dos seus problemas, apesar de alguns ataques que têm prosseguido 

o Poder Local, à sua autonomia e a elementos essenciais, com destaque para os 

obstáculos ao processo da regionalização ainda por concretizar, apesar de consagrado na 

Constituição, as consecutivas alterações ao regime jurídico e financeiro das autarquias e 

ultimamente o contestado processo de extinção e fusão de freguesias. 

2017,ASSM,I,G,9494 - 27-02-2017



                
 Município de Leiria 
                    Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 8/2016, de 16 de dezembro – Quadriénio 2013/2017  11 

As comemorações dos 40 anos das primeiras eleições autárquicas devem ser um 

momento para afirmar a importância e o papel do Poder Local Democrático, e o que 

representa como espaço de afirmação e realização de direitos e aspirações populares. Um 

momento de convergência e unidade dos democratas, em defesa do Poder Local 

Democrático e dos valores de Abril, consagrados na Constituição da República. 

Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Leiria reunida a 16 de dezembro de 2016, 

delibera:  

Saudar as primeiras eleições autárquicas, realizadas a 12 de Dezembro de 1976, e as 

transformações económicas, sociais e culturais operadas pelo Poder Local Democrático ao 

longo destes 40 anos. 

Reclamar para as autarquias locais a autonomia e os meios necessários para responder às 

necessidades e anseios das populações e do desenvolvimento local, assim como a 

reposição de freguesias, conforme a vontade das populações e dos órgãos autárquicos e a 

criação das regiões administrativas, conforme consagrado na Constituição da República 

Portuguesa. 

Intervenção do senhor deputado municipal Mário Rodrigues (Presidente da União de 

Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista) 

Cumprimentou os presentes. 

A todos desejou, bem como às respetivas famílias e amigos, um Feliz Natal e um 

excelente ano de 2017, que espera seja de grande prosperidade para o concelho e de 

afirmação de Leiria como cidade e região de referência para se viver e visitar. 

Apresentou a moção que se transcreve: 

A favor da requalificação da EN1/IC2, e construção de passeios na EN350 de modo a 

eliminar os pontos críticos e criar condições de segurança rodoviária e para peões nos 

troços que atravessam a freguesia de Santa Eufémia e Boa Vista . 

Na sequência dos trágicos acidentes de 2014, a somar a tantos outros de anos anteriores, 

e participação da população leiriense numa marcha lenta na via num protesto a alertar 

para a importância e necessidade imperiosa de separador central na estrada, a EP – 

Estradas de Portugal divulgou o Plano de Proximidade 2015-2019 para a rede rodoviária 

nacional, com a previsão de investimento para beneficiação do troço do Itinerário 

Complementar n.º 2 (IC2) entre Leiria e Coimbra, obra que tem sido reivindicada pela 

população do concelho de Leiria. 

No dia 21 de Novembro de 2014, a EP anunciou que a execução do projeto seria dividida 

em duas fases, a primeira das quais contemplava “os trabalhos de melhoria das condições 

de circulação no troço do IC2 entre o nó com a estrada nacional 109 e a zona do 

Barracão, com instalação de separador central rígido com uma extensão de 1,5 

quilómetros”. 
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Mais esclarecia a nota de imprensa da EP que a segunda fase seria “iniciada no segundo 

semestre de 2015, com intervenção no restante troço”, nomeadamente a eliminação de 

um dos pontos negros em Boa Vista (grande reparação). 

De igual modo, no âmbito da segurança rodoviária, o Plano prevê a construção de 

passeios em Santa Eufémia (EN350), sendo de igual importância a passagem pedonal na 

Ponte sobre a Ribeira do Sirol, em Quinta dos Frades. 

Assim, 

- Considerando a importância de garantir, pelos meios mais adequados, a segurança das 

pessoas que diariamente circulam no IC2 (Boa Vista) e EN350 (Santa Eufémia); 

- Considerando que o troço da EN1/IC2 que atravessa a freguesia de Santa Eufémia e Boa 

Vista, nos seus mais de 4 kms, pese embora os vários arruamentos que entroncam na via 

bem como a grande quantidade de estabelecimentos comerciais, de restauração e outros 

e, ainda, as muitas habitações que se estendem ao longo do troço, não possui um único 

local onde os peões possam atravessar a via em segurança; 

- Considerando os acidentes de viação que continuam a suceder-se; 

- Considerando que a EN350 atravessa a freguesia de Santa Eufémia e Boa Vista no seu 

centro urbano, não possuindo as mínimas condições de segurança exigidas a uma via de 

perfil urbano, designadamente pela inexistência de passeios e impossibilidade de 

travessia de peões na ponte de Quinta dos Frades, não obstante o intenso tráfego na via, 

visto que a EN350 liga a cidade de Leiria ao distrito de Santarém, aos concelhos vizinhos 

de Pombal e Ourém, bem como as freguesias e lugares a nascente da sede do concelho, 

que é, também, a via que acede ao Lapedo, recentemente classificado monumento 

nacional e, ainda, que é um dos principais trajetos dos peregrinos de Fátima; 

- Considerando o centenário das aparições de Fátima e a sua celebração, que contará 

com a presença de Sua Santidade o Papa Francisco, bem como a previsão de oito milhões 

de turistas em Fátima em 2017; 

- Considerando o “Plano de proximidade 2015-2019” da IP - Infraestruturas de Portugal, 

disponível no seu sítio da internet: 

http://www.infraestruturasdeportugal.pt/sites/default/files/files/files/ep_plano_proximida

de_2015_2019.pdf 

Que prevê, nomeadamente: 

Lançamento em 2015: IC2 (EN1) - beneficiação entre Leiria (km 124+000) e limite do 

distrito de Coimbra (km 163+506); 

Lançamento em 2016: EN350 - km2+150 ao km3+600 e km3+920 ao km4+580 e 

km5+650 e km7+550 - execução de passeios na freguesia de Santa Eufémia; 

Lançamento em 2015: EN 1 - entre o km130+800 e km 130+900 - eliminação ponto 

negro 2012 (cruzamento norte da Boa Vista); 
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- Considerando que os prazos de lançamento, atrás referidos, já se encontram 

largamente ultrapassados; 

- Considerando, as reuniões de trabalho que ultimamente decorreram com a Câmara 

Municipal de Leiria, a União das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista e a IP – 

Infraestruturas de Portugal na sede desta, em Almada, no sentido da consolidação do 

projeto de intervenção; 

- Considerando que no dia de ontem, 5ª feira, 15 de Dezembro, decorreu mais uma 

reunião de trabalho em Almada, com os responsáveis da IP - Infraestruturas de Portugal; 

- Considerando que, também ontem, dia 15 Dezembro, o jornal “Diário de Leiria” deu a 

conhecer à população leiriense a posição do Ministério do Planeamento e das 

Infraestruturas que, no entanto, não adianta qualquer data para a realização dos 

trabalhos; 

A Assembleia Municipal de Leiria, reunida em sessão ordinária no dia 16 de dezembro de 

2016, delibera o seguinte: 

- Solicitar à IP – Infraestruturas de Portugal a consolidação do projeto do IC2 com a 

maior brevidade e que os trabalhos ao nível de segurança rodoviária contemplem as 

necessárias e imprescindíveis passagens pedonais, nomeadamente nos cruzamentos Boa 

Vista sul e Boa Vista norte e, também, ao longo do troço nos locais onde se justificar; 

- Solicitar igualmente que a mesma entidade enquadre no projeto uma solução viária e 

pedonal para o Km 130,000 cruzamento que liga a Boa Vista aos lugares de Janardo e 

Outeiro das Barrocas dando, ainda, acesso às freguesias de Marrazes e Barosa e de 

Milagres; 

- Sensibilizar o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas para a importância das 

intervenções no IC2 e EN350, vias de intenso tráfego automóvel, incluindo pesados, de 

forma a garantir a segurança das pessoas e bens; 

- Exigir ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas que materialize, com carácter 

de urgência, as intervenções tendo em vista a eliminação de pontos críticos no IC2, e 

contribuir para a prevenção de acidentes, garantindo-se que a 2ª fase de intervenção seja 

lançada a concurso durante o 1.º semestre de 2017, devendo as intervenções acontecer 

neste mesmo ano (2017); 

- Exigir ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas que materialize, com carácter 

de urgência e em regime de exceção, as intervenções tendo em vista a construção de 

passeios ao longo da EN350 no traçado que atravessa a anterior freguesia de Santa 

Eufémia, bem como a travessia para peões na ponte de Quinta dos Frades, garantindo-se 

que estes trabalhos sejam executados no início de 2017, no período anterior às 

comemorações do centenário das aparições de Fátima, de modo a servir o intenso 

movimento de peregrinos que por aí circularão; 
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- Mais delibera, a Assembleia Municipal, enviar esta moção a: 

* Sua Excelência o Senhor Presidente da República; 

* Sua Excelência o Senhor Presidente da Assembleia da República; 

* Sua Excelência o Senhor Primeiro Ministro; 

* Sua Excelência o Senhor Ministro do Planeamento e das Infraestruturas; 

* Câmara Municipal de Leiria; 

* IP - Infraestruturas de Portugal; 

* Grupos Parlamentares da Assembleia da República; 

* Comunicação Social 

Intervenção do senhor deputado municipal Joaquim Mónico (Presidente da Junta de 

Freguesia de Caranguejeira) 

Cumprimentou os presentes. 

Quanto às afirmações do senhor comandante dos bombeiros voluntários, afirmou que 

reitera o que disse pois não é responsável pela aprovação do decreto-lei da plantação dos 

eucaliptos, em 2009. Há muito escrito, depois do incêndio de 2005, sobre a organização 

da floresta e não compete à junta de freguesia mas às entidades competentes fazer o 

ordenamento, a responsabilização e a fiscalização. A Junta não tem fiscais. A mata 

mantinha-se toda como estava em 2005. Acompanhou o incêndio, ouviu tudo e teve o 

cuidado de comparecer nas reuniões realizadas.  

Estando habituado a algumas faltas de educação, disse não ter qualquer responsabilidade 

sobre a desmatação e ordenamento e se quisesse música tinha ido para a filarmónica. 

A todos desejou um Bom Natal. 

Intervenção do senhor deputado municipal Jorge Crespo (Presidente da Junta de 

Freguesia de Bidoeira de Cima) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados 

As deficientes condições das nossas estradas, a falta de sinalização e o desrespeito pelas 

regras do código da estrada constituem um cocktail trágico que concorre para os elevados 

níveis de sinistralidade, sempre com prejuízos materiais e tantas vezes com a irreparável 

perda de vidas humanas. Por esse facto, aplaudo com entusiasmo todas as medidas 

tendentes ao aumento da segurança rodoviária, seja a beneficiação de vias, a colocação 

de sinalização adequada ou a presença policial como fator dissuasor e penalizador das 

más práticas de condução. Aplaudo também a utilização de radares de velocidade, sejam 

eles portáteis ou fixos, embora considere desejável a sua utilização como medida 

pedagógica e preventiva, mas a condene enquanto medida repressiva e, na maioria das 

situações, como uma autêntica caça à multa. É o caso, por exemplo, das lamentáveis 
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ações de fiscalização de velocidade apoiadas em radares camuflados e viaturas 

descaracterizadas, bem como a sua colocação logo após placas de limitação de velocidade 

ou entradas de localidades, que por serem zonas de desaceleração por excelência, dão 

lugar a infrações que poucos condutores conseguem evitar. 

Vem isto a propósito da recente colocação de um radar fixo de velocidade no IC2, na 

saída norte de Leiria junto à Makro que, precisamente por estar colocado 

estrategicamente logo após o sinal limitador de velocidade e em zona com duas faixas de 

rodagem, tem todos os condimentos para se tornar uma autêntica “mina de ouro” para o 

Estado e uma enorme dor de cabeça para os condutores menos precavidos. 

Já agora, por falar no IC2, estamos todos recordados dos trágicos acidentes ocorridos em 

2014 e 2015, com várias vítimas mortais, três delas lamentavelmente da Freguesia de 

Bidoeira de Cima. Todos nos recordamos da pressão popular e autárquica sobre a então 

Estradas de Portugal, tendo em vista a realização de obras de beneficiação tendentes a 

aumentar a segurança desta via de primordial importância para todos nós. Dessa 

pressão, que teve o seu ponto mais mediático na manifestação organizada pela 

denominada Comissão de Utentes do IC2 e na marcha lenta que juntou centenas de 

viaturas, resultou a promessa de realização de obras de beneficiação e aumento de 

segurança neste troço do IC, entre a saída da A19 e o limite do concelho, no Barracão.  

Hoje, em Dezembro de 2016, verificamos que dessas obras apenas foi colocado o 

separador central em betão, estando ainda por realizar as restantes beneficiações, 

nomeadamente as projetadas rotundas e a pavimentação total deste troço que, todos 

sabemos, está num estado deplorável. Segundo sei, todas estas obras estão ainda em 

fase de projeto pelo que aproveito para alertar a Câmara Municipal para a necessidade de 

avaliar a solução proposta para o cruzamento do Barracão, onde a rotunda prevista, pelas 

suas características e reduzidas dimensões, fazem prever enormes constrangimentos na 

fluidez do trânsito, com prejuízos evidentes para a população da Freguesia de Bidoeira de 

Cima e de todos os que vindos da Bidoeira pretendam entrar no IC2. Acresce que, ao 

contrário do que acontece nos cruzamentos da Boa Vista onde são sistemáticos os 

acidentes, neste do Barracão, desde que foram colocados os semáforos, os acidentes são 

raros e o trânsito flui em segurança, pelo que podemos considerar que estamos perante 

uma solução satisfatória. 

Para terminar, e continuando a falar de trânsito, quero reiterar aqui a validade da posição 

tomada em sede de reunião da Assembleia de Freguesia de Bidoeira de Cima, de 

considerar muito importante para os cidadãos e para a economia local a construção do nó 

de ligação à autoestrada A1, no Barracão. Consideramos que o argumento da 

rentabilidade, ou falta dela, comunicado pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos 

Parlamentares, em resposta a pergunta dos Senhores Deputados do Grupo Parlamentar 
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do PSD, carece de verificação e será seguramente bastante superior à rentabilidade 

conseguida no nó de Soure. 

Votos de Boas Festas e um excelente ano de 2017 para todos. 

Intervenção do senhor deputado municipal Francisco Marques (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Viva as eleições autárquicas! 

Viva a redução das taxas da publicidade. Viva a redução das taxas de licenciamento. 

Vivam as eleições autárquicas. Vivam as pavimentações de estradas, a construção de 

passeios nas freguesias e de outras mordomias. Vivam as eleições autárquicas. Viva o 

adiamento de obras incomodativas, como a do esgoto da Heróis de Angola. Será? 

Viva as eleições autárquicas! 

Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

Cumprimentou os presentes. 

Manifestou a sua concordância com as duas moções apresentadas e apresentou uma 

sugestão à moção do senhor Presidente da Junta da União de Freguesias de Santa 

Eufémia e Boa Vista.  

Sobre a moção apresentada pelo PCP, sublinhou a resolução do seu segundo ponto 

resolutivo porque tem a ver com o processo de reflexão e discussão que está em curso na 

União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, com o objetivo de avaliar se faz 

ou não sentido regressar à formulação inicial das freguesias ou manter tal como está, no 

processo das eleições autárquicas de 2017. Informou, a esse propósito, que a Assembleia 

da República vai pronunciar-se em janeiro de 2017 sobre um projeto-lei que o Bloco de 

Esquerda, e outras forças políticas, entregou à Mesa da Assembleia, no sentido de 

reverter as freguesias que manifestem vontade expressa de o fazer, quer através de 

Assembleia de Freguesia quer através de consultas diretas à população.  

Desse ponto de vista, o ponto n.º 2 da moção é importante porque chama a atenção para 

este problema e a todos apela a não se demitirem dessa discussão e se pronunciem, em 

tempo útil, a favor da reversão desse processo.  

Para além da comemoração do 40.º aniversário da instauração do poder local em 

Portugal, existe também uma parte dessa descentralização do poder do Estado que está 

por cumprir quanto à regionalização. Esse processo é algo que não merece ser esquecido 

mas sim ser discutido, mesmo que seja a propósito da reversão do processo de fusão 

anormal que foi seguido no país relativamente às juntas de freguesia. 

Quanto à segunda moção, sugeriu que seja expressamente enviada para a 6.ª Comissão 

Parlamentar - Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, que tem a tutela 

política das obras e infraestruturas das obras de transportes viários e outros. Tal 
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permitirá facilitar a sua discussão, em sede da comissão parlamentar, e pressionar o 

Governo e a IP a cumprir os desígnios da população em matéria de infraestruturas 

rodoviárias e transporte. Sugeriu ainda seja acrescentado à moção a exigência da 

construção de um nó de acesso, no Barracão, de ligação à autoestrada A1. É uma 

reclamação comum a vários partidos políticos e, tendo em atenção que já neste órgão tal 

foi solicitado por um cidadão, esta seria uma forma de dar seguimento à pretensão, 

reforçando o pedido para a construção do referido nó de acesso à A1. 

Intervenção do senhor deputado municipal Pedro Biscaia (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Afirmou que temos razões para aqui celebrar dois factos de relevância no âmbito da 

educação do país, e em particular em Leiria. Em primeiro lugar os resultas do estudo Pisa, 

aplicado em simultâneo a alunos com 15 anos de idade de 72 países da OCDE. Não se 

trata de um conjunto de medições aleatórias mas sim de testes cientificamente validados 

que, este ano, revelaram que os estudantes portugueses conseguiram ficar acima da 

média da OCDE, ultrapassando países como a Espanha, a Noruega ou os Estados Unidos, 

em competências de matemática e da língua materna. Neste estudo também ressalta que 

o sistema educativo português é dos que mais integra os alunos com contextos mais 

desfavorecidos e que consegue, apesar disso, obter melhores resultados. No mesmo 

estudo é também patente o menor desempenho dos alunos portugueses no domínio da 

relacionação e da insuficiente competência na experimentação, o que dá que pensar na 

forma como está organizado o currículo em geral em Portugal. 

Referiu também o estudo internacional Timss, realizado em 60 países de dentro e fora da 

OCDE, que confirma que no 4.º ano de escolaridade os resultados obtidos a matemática 

também estão acima da média dos países onde foram aplicados, quase em simultâneo, 

estes mesmos testes.  

Estes são estudos objetivos, concretos, testados e cientificamente validados. Estes 

resultados confirmam uma trajetória consistente da melhoria dos resultados desde o ano 

2000. Considera que é uma vitória da escola pública democrática, que integra, inclui e 

consegue resultados com poucos meios. É uma vitória da constância das políticas 

educativas da última década e meia, com ministros de várias origens, com uma breve 

exceção para o consulado do Ministro Crato, que teve uma ação – do seu ponto de vista – 

extremamente negativa, ao contrário de outros com a mesma origem político/partidária. 

É também uma vitória de todos os que trabalham nas escolas, professores ou não, que 

sem incentivos, sem progressão na carreira há 10 anos e sem o devido reconhecimento 

social, mesmo assim não desistem. 

Acrescentou que Leiria foi também agradavelmente surpreendida pelas notícias de que os 

seus alunos tinham sido, a nível nacional, os que demonstraram melhores aptidões e 
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conhecimentos, nomeadamente na matemática. É evidente que pode haver variadíssimas 

explicações para que assim tenha sido mas por certo que a formação de professores de 

primeiro ciclo dinamizada pela Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria 

(ESECS), em particular o programa de formação contínua em matemática, em 

colaboração com a Associação de Professores de Matemática, que tem um núcleo docente 

na região de Leiria/Marinha Grande, será, crê, um dos fatores de mudança da estratégia 

do ensino e aprendizagem naquela disciplina. É por isso, e só por isso, um facto que 

orgulha toda a comunidade, prestigia Leiria e a sua região e abre esperanças auspiciosas 

no futuro próximo. 

Referiu ainda a constatação do início da construção do centro educativo de Marrazes, com 

capacidade para 16 turmas do 1.º ciclo e 8 grupos do pré-escolar. Este equipamento vai 

permitir acabar com o desdobramento de horários em 6 escolas do 1.º ciclo, acabar com 

um número significativo de instalações provisórias e dotar um território, densamente 

povoado e com crescimento demográfico, de instalações escolares de grande qualidade, 

incluindo salas polivalentes, refeitório, biblioteca, espaços de recreio seguros e 

confortáveis, um pavilhão gimnodesportivo, etc. Em 5 anos, será a 7.ª construção de 

centros educativos no concelho, numa rede paulatinamente construída, eficaz, digna e 

moderna. Espera-se ainda que, no âmbito do Programa 2020, a Câmara Municipal de 

Leiria possa ter a capacidade de iniciativa e imaginação para protocolar com as entidades 

europeias fundos necessários a outras requalificações de escolas no concelho. 

Concluiu a sua intervenção comunicando que a bancada municipal do Partido Socialista 

manifesta o seu apoio geral ao teor e forma da moção apresentada pela bancada 

municipal do PCP. 

Intervenção do senhor deputado municipal Amílcar Gaspar (Presidente da Junta de 

Freguesia de Regueira de Pontes) 

Cumprimentou os presentes. 

No seguimento da intervenção do senhor deputado municipal Francisco Marques, 

acrescentou que viva também o equilíbrio financeiro. Deu nota de questões financeiras 

abordadas em reuniões do executivo da Junta de Freguesia, nomeadamente 

compromissos assumidos no âmbito de cinco candidaturas a fundos comunitários. No 

seguimento dos conselhos do senhor Presidente da Câmara Municipal, que então 

manifestou enorme preocupação pela situação financeira do Município e impossibilidade 

de comparticipar obras que não fossem objeto de candidatura a fundos comunitários, a 

Junta de Freguesia foi regularizando como pôde os seus compromissos.  

Presentemente o equilíbrio financeiro é uma realidade e pediu à Câmara Municipal apoio e 

comparticipação financeira às freguesias envolvidas na candidatura, sendo que os 

montantes em causa rondam os cento e tal mil euros. A ser reposta a verdade e justiça, o 
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executivo da sua freguesia poderá fazer face a outras questões, como a do cemitério e 

posto médico de Regueira de Pontes. 

Intervenção do senhor deputado municipal Mário Carvalho (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Proposta ciclovia do Rio Lis 

Criação de um circuito ciclável e/ou pedonal utilizando as margens do Rio Lis entre a 

nascente nas Fontes nas Cortes e a foz na Praia da Vieira de Leiria. 

Como é sabido, as margens do rio Lis foram construídas artificialmente em grande parte 

do seu percurso de cerca de 40 Kms e têm sido bastante descuidadas, especialmente nas 

zonas rurais onde proliferam espécies arbustivas invasoras e que em parte impossibilitam 

a circulação nas mesmas. De salientar ainda que quase periodicamente o rio sofre rombos 

devido a diversos fatores como açoreamento e falta de limpeza do rio, fatores estes que 

afastam as pessoas deste local e condicionam a circulação nas margens.  

Encontrando-se atualmente a decorrer trabalhos de levantamento topográfico das 

margens do Lis com vista à elaboração do projeto para candidatar a implementação da 

referida ciclovia, parece-nos ser o momento oportuno para a criação de condições de 

modo a que iniciativas como esta não encalhem na falta de sustentabilidade das mesmas. 

Um troço do rio, mais precisamente entre a ponte da nova variante de Monte Real,  

conhecida por ponte de ferro, e a ponte do Miguel, a jusante, encontra-se em fase de 

intervenção no sentido de limpeza e estabilização das respetivas margens. Além de que 

se encontra já criada e estabilizada uma significativa parte do percurso, desde a nascente 

até à zona da Estação de Leiria, cuja intervenção foi concretizada pelo POLIS. 

Resta assim para intervencionar a zona desde a estação de Leiria até à ponte da variante 

de Monte Real, e desde a ponte do Miguel até à foz na Vieira de Leiria. 

Quanto ao primeiro troço, situado no concelho de Leiria, talvez seja a parte mais difícil do 

percurso, tendo em conta o estado das margens do rio. 

Quanto ao segundo troço, quase totalmente situado no concelho da Marinha Grande, 

refira-se que uma boa parte dele já se encontra em boas condições de circulação. 

Pelo que é conhecido de outras realizações, uma das dificuldades mais sentidas neste tipo 

de intervenções, tendo em conta a distância a que nos referimos, cerca de 80 Kms, 

considerando a extensão total das duas margens da nascente até à foz, não é tanto a sua 

criação, até porque a adaptação das condições naturais e geográficas do percurso já 

existente não implicaria gastos desmesurados face a outros investimentos semelhantes, 

antes sim os encargos resultantes da sua manutenção e conservação de modo a 

preservar a obra realizada. 
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Independentemente da eventual candidatura, e sem prejuízo da sua inclusão no plano de 

mobilidade, em termos de investimento, cremos que o valor mais relevante se situaria 

inicialmente ao nível da desmatação, da regularização do piso com saibro ou tout-venant 

e da colocação de limitadores de circulação por veículos motorizados de duas e de quatro 

rodas, os quais - como se sabe - provocam uma forte degradação dos trilhos, não 

existindo, portanto, a necessidade para este tipo de circuito, de instalação de outros 

equipamentos que facilmente poderiam ser vandalizados. 

Assim sendo, questões como o controlo de infestantes, através de aplicação periódica e 

controlada de herbicidas, ou a reposição pontual do piso com tout-venant ou saibro em 

zonas onde tal se mostre necessário são, em nosso entender, e ao longo do tempo, os 

encargos resultantes da referida manutenção e conservação. 

Depois de criada, esta infraestrutura torna-se muito versátil, na medida em que as várias 

pontes existentes ao logo do percurso, todas transitáveis, dão oportunidade aos 

utilizadores de percorrer a totalidade do percurso de aproximadamente 80 kms desde a 

nascente até à foz e vice-versa, ou somente parte do mesmo.  

No entanto, atravessando o rio dois concelhos - Leiria e Marinha Grande - e 

simultaneamente várias freguesias, tal significa a necessidade de serem estabelecidas 

parcerias e compromissos, tanto na fase inicial de implementação, necessariamente mais 

onerosa, como na posterior responsabilidade pela manutenção do circuito. 

Posto isto, a nossa proposta vai no sentido de encontrar uma forma de repartir os 

referidos encargos de manutenção que seja sustentável para as diversas entidades. 

Nesse sentido, sugerimos e propomos que cada freguesia ou união de freguesias seja 

responsável por cuidar, limpar e preservar as áreas dos seus territórios confinantes com o 

rio, uma vez que, como se referiu, os encargos são relativamente baixos tendo a conta a 

relação custo/benefício para a população, a visibilidade obtida e os montantes envolvidos. 

Esta repartição de gastos poderá ser assumida individualmente por cada freguesia ou 

união de freguesias, ou, se a opção for conjunta - por uma questão de economia através 

de serviços de subcontratação - então os gastos seriam repartidos em regime de 

cooperação inter-freguesias uma vez que os territórios estão perfeitamente definidos, o 

que permite encontrar uma chave de imputação rigorosa e equilibrada tendo em conta a 

dimensão territorial de cada uma das freguesias. Serão necessariamente salvaguardados 

os gastos anormais ou imprevisíveis, os quais teriam obviamente o apoio ou os 

financiamentos necessários à sua reposição pelas entidades que já hoje têm essa 

responsabilidade. 

Se todos contribuírem, todos podem usufruir de um bem coletivo sem que seja uma única 

entidade a suportar todos os encargos, o que logo à partida inviabilizaria o processo. 
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Sendo afinal a melhoria das condições de vida dos munícipes e dos fregueses a 

verdadeira razão de ser do município e das freguesias, pretendemos sensibilizar os 

responsáveis para este compromisso, que acreditamos ser uma mais valia para o 

concelho e para a população em geral, pelo que se apresenta esta proposta no sentido de 

ser discutida, e se aprovada, levada ao conhecimento dos órgãos das diversas entidades 

referidas, com vista à sua aprovação.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, agradeceu e 

pediu ao senhor deputado autorização para envio desta proposta aos membros e sua 

discussão na próxima sessão. 

O senhor deputado municipal concordou. 

Intervenção do senhor deputado municipal José Pereira dos Santos (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Felicitou a Câmara pelo excelente desempenho, nomeadamente no último ano. Com base 

no anuário financeiro dos municípios portugueses, ressaltou que em 2015 Leiria ficou em 

4.º lugar em equilíbrio orçamental, com 66% de despesa corrente e amortizações versus 

receita corrente. Acima de Leiria só ficou Albufeira, Castelo Branco e Pombal. Tal significa 

que este executivo tem gerido bem os dinheiros de Leiria.  

Referiu ainda que as receitas próprias de Leiria passaram de 58% em 2006 para 65% em 

2015, o que significa uma eficiência grande na cobrança e está em 6.º lugar - é o 

primeiro dos grandes concelhos - no grau de execução da receita cobrada em 2015, com 

106%, sendo que nos compromissos assumidos baixou para 59 milhões de euros em 

2015. Significa que o endividamento baixou muito nestes últimos oito anos, com o Partido 

Socialista na Câmara de Leiria. Referiu ainda os 98% de desempenho ao nível da despesa 

paga versus despesa compromissada, ficando ao nível do Porto. 

No próximo mandato, que espera seja capitaneado pelo Presidente Raul Castro e esta 

equipa, Leiria vai precisar de mais investimento porque todas as contas são magníficas, 

com equilíbrio, possibilidade de recolher receita e eficácia na cobrança de impostos e 

taxas notável. O próximo mandato será certamente de despesa pública, para bem de 

todos e sobretudo do concelho. 

Intervenção da senhora deputada municipal Joana Correia (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Deu os parabéns à Câmara Municipal de Leiria e aos intervenientes nas comemorações do 

dia internacional das pessoas com deficiência, que apresentou várias iniciativas na cidade 

e mostrou o trabalho de contínua melhoria dos serviços ao serviço de toda a comunidade, 

sem exceções. 

Expressou ainda o seu agrado pelo início das obras de requalificação do bairro de 

Almuinhas e bairro Sá Carneiro, tão esperadas e de extrema necessidade. 
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Intervenção do senhor deputado municipal Artur Santos (Presidente da União de 

Freguesias de Colmeias e Memória) 

Cumprimentou os presentes. 

Dirigindo-se ao senhor deputado Heitor de Sousa, disse que há cerca de um ano a União 

de Freguesias de Colmeias e Memória apresentou uma moção, com o apoio de várias 

empresas da freguesia, que foi votada por unanimidade neste órgão e solicitado o seu 

envio a várias entidades competentes. Sobre ela não houve qualquer pronúncia. Esta 

Assembleia tem o direito e o dever de fazer mais pelas empresas. Como representantes 

eleitos, todos têm que fazer algo mais e de forma mais vincada. Não basta receber 

elogios de várias entidades a reconhecer as potencialidades, a inovação e a capacidade de 

trabalho do concelho de Leiria e quem cá vive e trabalha. 

Nesse sentido, pediu ao senhor deputado e a outros que representam Leiria na 

Assembleia da República, à Câmara Municipal e ao senhor Presidente da Assembleia para 

que intercedam mais em situações como o caso do nó de acesso ao Barracão. 

Relativamente à intervenção do senhor comandante dos bombeiros voluntários, 

igualmente se sentiu lesado pelo que foi dito tendo em conta que são os presidentes de 

junta quem atua no sentido de evitar os incêndios nas suas áreas, sendo que por vezes 

os próprios também se sentem injustiçados pela forma como determinadas intervenções 

são feitas. Tendo comparecido à reunião realizada em Leiria e à formação sobre a 

proteção civil realizada na Batalha, é seu entendimento que se algo falha não é a atuação 

dos presidentes de junta, até porque há mais entidades competentes responsáveis, sendo 

que a algumas delas já sugeriu que o cadastramento dos caminhos vicinais tem que 

passar a ser efetuado pelas entidades que efetuam intervenção no incêndio pois ninguém 

colocará um carro de bombeiros num local de intervenção sem saber se o mesmo tem 

possibilidade de saída ou inversão de marcha. Esse não é trabalho dos presidentes de 

junta, que muito têm feito pelo melhoramento das vias vicinais. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, agradeceu e 

transmitiu que será averiguado quais as entidades para quem foi remetida a moção. 

Posteriormente informará sobre o facto de não ter sido dada resposta até à data. 

Deu a palavra ao senhor deputado municipal Heitor de Sousa, que a solicitou para prestar 

esclarecimento. 

Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

Transmitiu que o Governo anterior tomou algumas decisões que têm implicações diretas 

no processo de desorçamentação que tem ocorrido, há vários anos a esta parte, na 

Assembleia da República, quando se trata do orçamento de Estado em cada ano. Há cinco 

anos atrás o orçamento do Estado tinha uma rubrica designada Plano de investimentos e 

desenvolvimento da administração central (PIDAQ), onde vários projetos do género 
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referido nesta sessão estavam especificados, quer por distrito quer por sector de 

atividade, relativamente ao Ministério respetivo com cabimento orçamental para a 

despesa. Essa rubrica foi desorçamentada e todos os investimentos em concreto 

passaram para as empresas públicas do sector empresarial do Estado, com a agravante 

da fusão da Estradas de Portugal com a REFER. Como resultado o valor global dos 

investimentos antes afetos a duas empresas baixou para poder ser acomodado apenas 

numa empresa, a Infraestruturas de Portugal. Na prática, estando fora do âmbito de 

decisão da Assembleia da República, a capacidade de decisão sobre o investimento em 

concreto é nula e a única coisa que se pode fazer é pressão e recomendação política junto 

do Governo e do Ministro que tutela essa área, para que esse investimento seja realizado. 

Não desistirão de o fazer até que o investimento seja concretizado. 

Intervenção do senhor deputado municipal Hilário Estrada (Presidente da Junta de 

Freguesia de Bajouca) 

Cumprimentou os presentes. 

Disse que há um ano que neste órgão tem havido trocas de galhardetes entre bombeiros 

voluntários e presidentes de junta, o que em nada dignifica este concelho e esta 

Assembleia. Sugeriu à Câmara Municipal que, através do gabinete florestal, reúna todas 

as entidades envolvidas, para que se esclareça de quem é a responsabilidade sobre a 

prevenção e desmatação. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, agradeceu e 

passou à fase da discussão e votação das moções. 

Colocou à apreciação a moção apresentada pelo grupo municipal do PCP, 40 Anos das 

Primeiras Eleições Autárquicas. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 9 abstenções, 

aprovar a moção “40 Anos das Primeiras Eleições Autárquicas”, apresentada 

pelo grupo municipal do PCP. 

Colocou à apreciação a moção apresentada pelo senhor Mário Rodrigues, Presidente da 

União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista, a quem deu a palavra. 

Intervenção do senhor deputado municipal Mário Rodrigues (Presidente da União de 

Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista) 

Relativamente às sugestões do senhor deputado Heitor de Sousa, concorda com o envio 

da moção também à 6.ª Comissão Parlamentar - Comissão de Economia, Inovação e 

Obras Públicas. 

Quanto ao nó de ligação do IC2 à A1, disse que de tão importante que é merece um 

tratamento específico. Sobre ele já a União de Freguesias apresentou uma moção nesta 

Assembleia, aprovada por unanimidade e sobre a qual também não obteve resposta. 
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Intervenção do senhor deputado municipal José António Silva (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Relativamente ao problema do acesso à autoestrada, nesta sessão aflorado, esclareceu 

que ele próprio fez um requerimento ao Ministério do Planeamento e Obras Públicas, cuja 

resposta transmitiu ao senhor Presidente da União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa 

Vista. Disse que o Governo não se opõe à construção do nó de ligação à autoestrada e 

informou que esta obra não é da sua responsabilidade mas da empresa pública Estradas 

de Portugal, que adjudicou este tipo de obras à Brisa, a qual fez um levantamento e 

estudo de tráfego e concluiu não se justificar a execução da referida ligação. Esta 

informação já foi dada há uns meses e foi transmitida aos senhores presidentes. Serão 

certamente essas as informações que irão prestar à Assembleia Municipal. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, agradeceu e 

esclareceu que mantendo-se a pretensão deverá ser a Brisa a responder. 

Colocou à votação a moção “A favor da requalificação da EN1/IC2, e construção de 

passeios na EN350 de modo a eliminar os pontos críticos e criar condições de segurança 

rodoviária e para peões nos troços que atravessam a freguesia de Santa Eufémia e Boa 

Vista”. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 1 abstenção, 

aprovar a moção “A favor da requalificação da EN1/IC2, e construção de 

passeios na EN350 de modo a eliminar os pontos críticos e criar condições de 

segurança rodoviária e para peões nos troços que atravessam a freguesia de 

Santa Eufémia e Boa Vista”, apresentada pelo senhor deputado municipal Mário 

Rodrigues, Presidente da União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, deu a palavra ao 

senhor Presidente da Câmara Municipal, que dispensou. 

  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

  

Ponto 

1. Relatório do Presidente da Câmara sobre a atividade do Município e relatório 

financeiro – Apreciação nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

O documento foi, como habitualmente, previamente distribuído, tendo o senhor 

Presidente da Câmara Municipal dispensado a sua apresentação, disponibilizando-se para 

qualquer esclarecimento. 
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Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Em setembro propusemos que se assinalasse condignamente os 40 anos do poder local 

democrático no início de dezembro, a Câmara nada fez. 

Propusemos também que se fizesse uma homenagem digna a Vasco da Gama Fernandes, 

tendo o PS proposto outro antifascista. A Câmara também nada fez. 

Relembramos também que as questões entregues e dirigidas ao Sr. Presidente da 

Câmara nessa mesma sessão se encontram ainda sem resposta, respostas estas que o 

PCP continua à espera. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, deu a palavra ao 

senhor Presidente da Câmara Municipal, que dispensou. 

Acrescentou que tomou conhecimento que a Assembleia Municipal de Mirandela fez uma 

sessão comemorativa do 40.º aniversário do poder local, iniciativa que considerou 

interessante. Como a questão colocada não foi à Assembleia Municipal, deixou ao critério 

da Câmara Municipal, que certamente enviará resposta ao solicitado. 

Passou à apresentação do ponto n.º 2 pois o ponto n.º 1 não carece de votação. 

Informou que o senhor Presidente da Câmara Municipal está afónico e a apresentação da 

ordem de trabalhos será efetuada pelo senhor Vice Presidente da Câmara Municipal, 

vereador Gonçalo Lopes. 

Ponto 

2. Proposta de Orçamento para 2017, Opções do Plano para 2017/2020, Mapa de 

Pessoal e Plano de Formação para 2017 do Município de Leiria – Apreciação, 

discussão e votação. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria – Gonçalo 

Lopes 

Cumprimentou os presentes. 

Apresentou o ponto. 

Súmula:  

Principais prioridades: 

Projetos Financiados – Portugal 2020: 

- Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da CIMRL – ITI 

- Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano - PEDU 

Promover o desenvolvimento económico e social; 

Assegurar as infraestruturas básicas para a melhoria da qualidade de vida dos Munícipes; 

Apostar no Turismo e na Animação Cultural como fator de afirmação de Leiria; 

Fomentar políticas de Proteção Ambiental; 
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Prestar um serviço de excelência aos Munícipes; 

Garantir o equilíbrio económico e financeiro do Município; 

Desenvolver as melhores formas de relacionamento com os principais agentes do 

Concelho (Freguesias, Coletividades, IPSS, 

Instituições Ensino, Empresas). 

A proposta de Orçamento do Município de Leiria apresenta €76.000.000,00 de receita e 

de despesa totais. A receita corrente é de €59.685.250,09, a receita de capital é de 

€15.843.121,48 e as outras receitas de €471.628,43. A despesa corrente é de 

€42.039.920,81 e a despesa de capital é de €33.960.079,19. 

A proposta das Grandes Opções do Plano 2017-2020 apresenta uma despesa total 

prevista de €152.796.322,86, sendo €51.102.878,68 de despesa definida para o ano de 

2017. 

Conforme disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 

alterado, no que se refere à orçamentação e à gestão de despesas com pessoal, 

encontram-se previstas, na presente proposta, as verbas destinadas a suportar os 

encargos a que se refere o n.º 1 do artigo 31.º da LTFP, designadamente com o 

recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e 

não ocupados do mapa de pessoal (€965.000,00). 

Nos termos do disposto no n.º 2 e n.º 3 do artigo 28.º, conjugados com o n.º 4 do artigo 

29.º, ambos do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de julho (LTFP), o mapa de pessoal do 

Município de Leiria (e os perfis de competências que constituem o seu anexo) integra o 

Orçamento Municipal para 2017. 

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 21.º do Decreto-lei n.º 50/98, de 11 de 

março, alterado, o plano de frequência de ações de formação para 2017 integra o plano 

de atividades (€93.000,00). 

A proposta de deliberação integra, ainda, um pedido para que a Assembleia Municipal de 

Leiria, para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/12, de 21 

de fevereiro, emita autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais pelo Município de Leiria, nos casos em que esses compromissos: 

 Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes Opções do 

Plano; ou 

Os seus encargos não excedam o limite de €99.759,58 em cada um dos anos económicos 

seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos. 

A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia que ora se 

propõe, só poderá efetuar-se quando, para além das condições previstas no número 

anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/12, de 21 de 

fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesas. 
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Esta autorização impõe que seja enviado à Assembleia Municipal, para conhecimento, 

uma informação onde constem os compromissos plurianuais efetivamente assumidos. 

A proposta de Orçamento para 2017 integra, ainda, nos termos do artigo 46.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, [Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades 

Intermunicipais (RFALEI)], os seguintes documentos: O Relatório de Apresentação e 

Fundamentação da Proposta da Política Orçamental para 2017, que contém um articulado 

com as medidas de orientação à execução orçamental de 2017; Os Mapas Orçamentais 

relativos às receitas e às despesas, por natureza económica.  

Intervenção do senhor deputado municipal António Pereira de Melo (CDS-PP) 

Cumprimentou os presentes. 

Afirmou que nas grandes opções do plano nota-se uma forte dependência dos programas 

financiados. Deste modo quase se conclui que a Europa está a governar a Câmara, 

impondo o caminho a seguir. Já no passado a Europa impôs e Leiria ficou com um 

belíssimo estádio.  

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 

Transcrição: 

O PS continua a confundir a gestão autárquica com a gestão de uma entidade financeira 

porque, por exemplo, enquanto os apoios ao movimento associativo andam pela rua da 

amargura e as infraestruturas não são feitas, renovadas aos ritmos necessários ou sequer 

devidamente conservadas e as crianças e jovens não têm espaços para recreio e desporto 

informal, os cofres incham e os indicadores financeiros são transformados pela 

propaganda no grande objetivo da gestão. 

Apesar das alterações sensíveis na situação política, económica e social a nível nacional, 

aqui continua-se no mesmo registo ideológico e programático das boas contas e da 

excelente saúde financeira, como se essa fosse a verdadeira razão de ser da atividade 

dos autarcas. Voltamos a repetir que, para nós, a situação financeira é só um meio para 

poder satisfazer, o melhor e mais que for possível, as necessidades das populações e o 

desenvolvimento do concelho, isto e não as megalomanias que para aí se leem e os 

negócios que não servem o interesse público mas ajudam fundos privados. 

Este ainda é mais um Orçamento marcado pela injustiça fiscal, com a recusa de baixar as 

taxas do IMI, conforme propôs o PCP, mas a baixar consideravelmente as taxas de 

publicidade (-35%) e de reforço de infraestruturas nuns mais que escandalosos 50%.  

Esta é uma gestão que sabe arrecadar dinheiro mas não o quer aplicar na melhoria da 

qualidade de vida das populações, no apoio ao movimento associativo ou na promoção do 

desenvolvimento, como se vê pelo inacreditável saldo de 41 milhões e meio de euros à 

data de 15 de Novembro, ainda um pouco mais que na mesma altura de 2015. 
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Como temos dito, está também à vista, e é também mérito destas contas mostrá-lo, que 

o PS e o presidente da Câmara estão a encher os cofres para as conhecidas operações de 

final de mandato, em detrimento da qualidade de vida das populações e do 

desenvolvimento do concelho. Mas cuidado, porque com tanta inércia podem já só 

conseguir encher o concelho de alcatrão. 

As Grandes Opções do Plano continuam a deixar de fora ou a subvalorizar o que para nós 

são projetos prioritários, como é o caso do Apoio à Infância (com uns míseros 23 mil 

euros), dos planos de urbanização e de pormenor, da requalificação urbana da Maceira 

com a construção de uma centralidade, a construção do Parque Industrial de Monte 

Redondo, a qualificação da zona industrial da Ponte da Pedra, a qualificação de Monte 

Real para a sua transformação num centro termal atrativo e dinâmico, social e 

economicamente, ou um parque tecnológico. Temos vários projetos com verbas 

insatisfatórias ou mesmo ridículas como é caso de 300 mil euros para requalificação 

urbana ou de 2 mil euros a transferir para os SMAS para saneamento. A intervenção 

prevista para a antiga EN 109, entre o Bairro das Almuinhas e a Gândara dos Olivais, é 

apenas uma mera operação superficial com muito asfalto que pouco vai resolver os 

grandes problemas urbanísticos que se encontram no seu traçado.  

Por outro lado, não concordamos com a prioridade dada a alguns projetos aqui incluídos, 

como por exemplo a construção de acesso mecânico ao Castelo e a Loja do Cidadão. 

Este é um Plano em que mais uma vez não se vê uma palavra ou um cêntimo para 

suportar a luta pela criação da universidade em Leiria, pela reabilitação e modernização 

da Linha do Oeste, pela construção de um nó da autoestrada 1 na zona do Barracão ou 

pelo uso civil do complexo aeroportuário de Monte Real. 

Este é mais um orçamento e um plano que não responde à necessidade de elevar a 

qualidade de vida das populações e de promover o desenvolvimento e consagra 

prioridades de duvidosa valia. 

Pelo que ficou dito o PCP tem de votar contra. 

Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

Considera que a proposta apresentada tem um problema de base que tem a ver com a 

sua matriz, igual à do orçamento anterior. O principal objetivo e desiderato da Câmara 

Municipal é o financeiro: o de equilíbrio das contas. Não sabe se senhor Presidente da 

Câmara está satisfeito com o 4.º lugar alcançado no ranking do ponto de vista financeiro 

ou se o seu objetivo é o 1.º lugar. Se não é esse o objetivo então parece, porque do 

ponto de vista do dinamismo, com a maior capacidade à medida que conquista o 

equilíbrio financeiro – o de promover o investimento público em diversas áreas do 

concelho – a Câmara não desenvolve nada que não esteja previsto no plano estratégico 

de desenvolvimento urbano. Tal revela uma atitude pobre deste executivo. 
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Demonstrou a sua perplexidade ao não ver contemplado, nem sequer referidas no âmbito 

do plano estratégico para os transportes públicos, as medidas propostas no âmbito do 

grupo de trabalho, não tendo vislumbrado um único euro para a melhoria da rede de 

transportes coletivos no concelho. No entanto, questiona os 450 mil euros num projeto de 

duvidosa justificação como é o acesso mecânico ao castelo, inscrito no PEDU. 

Existe um problema de coerência na atividade da Câmara Municipal e na sua 

correspondência face ao orçamento proposto, que não acrescenta o que já se fez, e bem, 

na reflexão de matéria proposta sobre a mobilidade e os transportes públicos. 

Por estas razões o Bloco de Esquerda não vota a favor. 

Intervenção do senhor deputado municipal Mário Carvalho (PS) 

Transcrição: 

O orçamento estabelece o custo das ações a desenvolver para o ano seguinte, enquanto o 

Plano Plurianual de Investimentos-PPI e o Plano de Atividades Mais Relevantes-PAM 

definem as metas e as prioridades a atingir num período temporal de 4 anos. 

Portanto a análise destes elementos deve ser efetuada em conjunto.  

No domínio orçamental, a proposta de Orçamento do Município de Leiria apresenta um 

total de 76 milhões de receita e de despesa. Não se trata propriamente de um orçamento 

de base zero, no entanto as regras da sua elaboração levam a que tal aconteça conforme 

a legislação aplicável. 

Permitam-me referir que, no próximo dia 01 de janeiro de 2017, as autarquias irão adotar 

o referencial contabilístico SNC-AP, o que significa que para os próximos orçamentos, 

para além da discussão dos orçamentos elaborados numa ótica de classificação 

económica tal como até aqui, estaremos provavelmente a analisar demonstrações de 

resultados e balanços previsionais, o que, convenhamos, será mais percetível para quem, 

como eu, não está à vontade nestas matérias. 

O Orçamento consolidado do Município de Leiria, que inclui a Câmara Municipal, os SMAS 

e o Teatro José Lúcio da Silva ascende a 103,4 milhões de euros, é representado em 

percentagens relativas de grandeza, em que a despesa iguala a receita: 

Câmara Municipal, 76 milhões, 73,49% 

SMAS, 26,4 milhões, 25,57% 

TJLS, 967 mil euros, 0,94% 

No Orçamento da Câmara Municipal, a receita estimada encontra-se dividida em receita 

corrente, de capital e outras receitas que apresentam a seguinte repartição: 

Corrente, 59,6 milhões, 78,5% 

Capital, 15,8 milhões, 20,8% 

Outras receitas, 471 mil euros, 0,6% 

A despesa prevista reparte-se por: 
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Corrente, 42 milhões, 55,32% 

Capital, 33,9 milhões, 44,68% 

Quanto à receita: 

Comparativamente ao orçamento de 2016, cujo orçamento se situava nos 67 milhões, 

verifica-se um aumento de 13,43%, ou seja, mais 9 milhões de euros, tanto na despesa 

como na receita. 

No entanto, convém termos presente que a estimativa orçamental foi elaborada com base 

na execução orçamental à data de 31 de agosto e que se tivermos ainda em conta o grau 

de execução da receita prevista para 2016 a rondar os 70 milhões, então o crescimento 

do orçamento de 2017 representa um aumento de 7% face a 2016, o que significa que a 

receita não se encontra subvalorizada.  

É importante salientar que o aumento previsto na parte da receita, advém do aumento de 

receitas de capital, uma vez que a receita corrente se situa nos níveis de 2016, 

registando até uma ligeira diminuição de 259 mil euros, - 0,4%. 

Expurgando o encaixe das transferências do FEDER e verificando somente as receitas 

correntes, constatamos um ligeiro crescimento dos impostos diretos que incidem sobre o 

rendimento de 6,6% enquanto os indiretos que incidem sobre o consumo registam uma 

descida de 17,9%.  

Realça-se a diminuição do peso relativo dos impostos diretos e indiretos, sobre o total da 

receita que em 2016 representavam 44,2% e em 2017 representam 41,2%, sinal 

evidente do caminho seguido pelo executivo no sentido de aliviar a carga fiscal dos seus 

munícipes. 

O crescimento da receita de capital, com origem nas transferências do FEDER inclui a 

parte referente à comparticipação financeira no âmbito das candidaturas realizadas do 

QREN e Portugal 2020 cujo prazo de execução se estende pelo ano de 2017 e seguintes, 

e que face às regras de execução orçamental só podem ser incluídas quando houver uma 

decisão sobre as candidaturas submetidas, o que agora aconteceu. 

Quanto á despesa:  

A despesa global ascende a 76 milhões euros o que representa um aumento de 13,43% 

face a 2016, ou seja, mais 9 milhões. 

O crescimento regista-se na despesa de capital que representa 44,68% do total da 

despesa, enquanto a despesa corrente representa 55,32%. 

De salientar que o Orçamento de 2016 apresentava a percentagem de 63,10% de 

despesa corrente, enquanto a despesa de capital evidenciava um percentual de 36,9%. 

Deste facto, resulta que a despesa corrente de 2017 sofre uma diminuição de 0,5%, - 

234 mil euros, subindo a despesa de capital em 37,35% face ao ano anterior. 
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A previsão de aumento da despesa de capital, referente a bens de investimento, para 

24,8 milhões de euros, representa um crescimento de 73,2% relativamente a 2016, 

sendo os principais investimentos em infraestruturas viárias, escolas, centros de saúde e 

habitação social.  

Da despesa prevista de 76 milhões para 2017, 19,2 milhões encontram-se já 

comprometidos resultante de compromissos por pagar, o que significa que teremos um 

saldo disponível para gastar em 2017 de 56,7 milhões de euros.  

Em sede de Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2017-2020, onde se incluem as 

atividades previstas - PPI-Plano Plurianual de Investimentos e PAM-Plano Atividades mais 

Relevantes, portanto, com um horizonte temporal muito para lá do presente mandato, 

encontra-se previsto um total de despesa de 152,7 milhões de euros, cujo financiamento 

se encontra assegurado pelas receitas próprias do município e/ou fundos comunitários, 

face às candidaturas apresentadas. 

Os valores constantes do quadro das Grandes Opões do Plano para 2017, preveem um 

gasto de 51,1 milhões de euros, cuja repartição apresenta a seguinte estrutura por 

funções: 

Gerais, 3,7 milhões, 7,4% 

Sociais, 22,9 milhões, 44,8% 

Económicas, 12,4 milhões, 24,3% 

e Outras funções, 11,9 milhões, 23,3% 

Conforme descrito para o Orçamento, os 51,1 milhões de valor orçamentado em PPI e 

PAM para 2017, encontram-se já comprometidos 13,1 milhões pelo que o saldo disponível 

de facto para o ano em análise ascende a 37,9 milhões de euros. 

Pela análise dos documentos apresentados, face ao montante dos compromissos já 

assumidos, à despesa de funcionamento, vulgo despesa corrente e aos investimentos 

previstos, não permitem qualquer variação negativa na receita orçamentada. 

Pela redução da receita, caso ocorresse, o caminho a seguir seria o recurso a 

empréstimos bancários, portanto mais endividamento, o que seria contraproducente pelo 

esforço no sentido de equilibrar as contas do município. 

Em suma, podemos constatar, relativamente ao Orçamento para 2017, o esforço 

efetuado pela Câmara Municipal no sentido da redução do serviço da dívida e diminuição 

da despesa corrente, sem o que não haveria condições para efetuar investimento.  

Por outro lado, realçamos a preocupação em reforçar o investimento, tal como 

anteriormente referido, com especial enfoque nas áreas da educação, saúde e rede viária, 

considerados os pilares fundamentais para o desenvolvimento do concelho. 
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Intervenção do senhor deputado municipal Paulo Pedrosa Pedro (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Efetuou a sua análise ao documento pelo prisma de algumas contradições que encontrou, 

algumas delas já elencadas na presente sessão. 

A primeira contradição: os senhores vereadores do PSD pedem a diminuição da Derrama 

mas reivindicam mais obras em parques logísticos, turismo, desporto e outros. 

Todos têm a noção que se fosse possível diminuir este tipo de impostos a Câmara 

Municipal seria a primeira a tomar medidas. É o que está a fazer com a redução das taxas 

de publicidade e urbanísticas, que até já suscitaram comentários na presente sessão. 

Segunda contradição: a questão da subvalorização das receitas, ao contrário do passado. 

Lembrou a sua longevidade como membro deste órgão, sendo este talvez o 27.º 

orçamento que discute na Assembleia, a maior parte do tempo – no passado - a chamar a 

atenção para as receitas sobrevalorizadas com o objetivo de empolar despesas, que teve 

como resultado a pesada herança de graves empréstimos bancários e enorme serviço de 

dívida. No presente, até por imposição legal, não é permitido apresentar propostas de 

documentos previsionais em que a receita e a despesa sejam à vontade do freguês. 

Terceira contradição: o rigor financeiro que se exige e a justificação do seu não 

cumprimento, defendida na presente sessão. É evidente que o cumprimento dos 

compromissos resulta num menor serviço de dívida e na possibilidade de se fazer mais 

obra, sob pena de se comprometer o futuro e o volume de investimento. 

Intervenção do senhor deputado municipal Mário Rodrigues (Presidente da União de 

Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista) 

Relativamente ao orçamento e opções do plano, salientou que é do conhecimento público 

a prestação de contas, incluindo-se a redução significativa da dívida. O resultado é o 

enorme esforço da Câmara Municipal e das Freguesias. Verifica-se também o reforço de 

verbas, resultado da eficiente gestão financeira da Câmara Municipal. Pressupõem-se 

assim que se está no bom caminho para finalmente ser possível dotar as freguesias de 

mais meios, designadamente financeiros.  

Concluindo, o orçamento de 2017, após o equilíbrio das contas municipais, traduz-se num 

aumento superior a 10%, que deve ser motivo de regozijo para todos, facto que 

possibilitará maior investimento, a par da redução da dívida.  

Pelo exposto, propôs o reconhecimento desta verdade através do voto favorável das 

bancadas municipais. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria – Gonçalo 

Lopes 

Revelou igualmente perplexidade perante as declarações que ouviu sobre o rigor na 

gestão financeira e o equilíbrio das contas como problema de base.  Também é do tempo 
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em que os orçamentos eram empolados em 50 a 60%. Nestes últimos 7 anos tem havido 

rigor na despesa. Em princípio, a despesa corrente é onde se consegue obter mais 

poupança, que privilegia o investimento que garante o desenvolvimento do concelho. 

Afirmou que os dados financeiros apresentados deverão ser motivo de orgulho de todos 

os elementos desta Assembleia. Acertar na previsão orçamental quase na ordem dos 

100% significa que hoje se está a dizer exatamente o que vai acontecer daqui a um ano e 

isso chama-se rigor. 

Esclareceu ainda que o Plano de Mobilidade e as suas obras estão previstos no 

orçamento. Tem duas vias centrais – a avenida Nossa Sra. de Fátima e Humberto 

Delgado e a avenida Heróis de Angola – que constam da proposta. O que o senhor 

deputado municipal Heitor de Sousa não pode pedir é que ao mesmo tempo que se está a 

discutir o plano se faça obra. 

Disse ainda que o 4.º lugar satisfaz o executivo, que está muito orgulhoso da recuperação 

financeira alcançada. Se Leiria não tivesse feito o esforço hoje estaria como Aveiro e o 

IMI não seria de 0,3% mas sim de 0,5%, o que custaria a cada leiriense a módica quantia 

de 270 euros por ano. 

Concluindo, não se consegue obter resultados no desenvolvimento do concelho se não se 

preparar as futuras intervenções com fundos comunitários. É uma maneira de fazer 

poupança pois cada euro que a Câmara investe em obra financiada vale 3 euros. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, submeteu o 

ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 25.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por maioria, com 13 votos 

contra e cinco abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria 

contida em sua deliberação de 27 de outubro de 2016, cujo teor se dá por 

transcrito e, em consequência, aprovar a Proposta de Orçamento para 2017, 

Opções do Plano para 2017/2020, Mapa de Pessoal e Plano de Formação para 

2017 do Município de Leiria, bem como aprovar autorização prévia genérica 

favorável à assunção de compromissos plurianuais, nos seguintes casos: 

a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes 

Opções do Plano; ou 

b) Os seus encargos não excedam o limite de €99.759,58 em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

Ponto 
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3. Proposta de Orçamento para 2017, Opções do Plano para 2017/2020 e Mapa 

de Pessoal para 2017 dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 

Leiria – Apreciação, discussão e votação. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria – Gonçalo Lopes, solicitou 

autorização para apresentação do ponto pelo senhor Vereador Ricardo Santos. 

Intervenção do senhor Vereador Ricardo Santos 

Cumprimentou os presentes. 

Apresentou o ponto. 

Linhas Programáticas de atuação: 

- Contenção da despesa, para reforço e consolidação financeira dos SMAS; 

- Redução dos níveis de endividamento líquido, no sentido de garantir uma tesouraria 

saudável, prazos médios de pagamentos reduzidos e fundos disponíveis positivos em 

cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso (LCPA); 

- Manutenção de políticas de desenvolvimento sustentável, com o propósito de melhoria 

de qualidade dos serviços; 

- Priorização de projetos enquadrados em financiamentos comunitários que garantam a 

viabilização dos mesmos e o equilíbrio orçamental; 

- Gestão cuidadosa, transparência e rigor nas contas. 

INVESTIMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 

1. Remodelação dos sistemas de distribuição de água mais antigos e degradados; 

2. Combate às perdas de água; 

3. Preparação e implementação da integração dos sistemas de distribuição de água 

municipais existentes nas Águas do Centro Litoral. 

INVESTIMENTO SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS: 

1. Rede de drenagem dos lugares de Touria (parte), Charneca da Touria, Ramalharia, 

Padrão, Freiria, Martinela, Opeia, Boucinhas, Carrascal, Vale de Santa Margarida, 

Parracheira, Cardosos, Freixial, Arrabal (parte) e Casal dos Ferreiros; 

2. Rede de drenagem da Bacia 33: Lugares de Moita da Roda, Conqueiros, Ortigosa, 

Ruivaqueira, Mato da Eira e Casal das Várzeas - 2.ª fase - Lugares de Moita da Roda e 

Conqueiros; 

3. Rede de drenagem da Bacia 38: Lugares de Sismaria e Carreira 

4. Grupo V - Rede de coletores dos lugares de Monte Agudo, Lameira e Riba d' Aves; 

5. SIMLIS II - Lote A e D - Rede de coletores das localidades de Bajouca (parte), Prazo 

(parte), Água Formosa (parte), Loural, Bajouca de Cima, Moital, Vale da Bajouca, 

Gaspara, Marinha do Engenho. 

Súmula: 
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Nos termos do exigido pela alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º conjugada com a alínea a) do 

n.º 1 do artigo 25.º, ambas do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, apresentam-

se as Opções do Plano 2017 - 2020 e a Proposta de Orçamento 2017 dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria (SMAS Leiria), com o objetivo de que 

seja apreciado, discutido e aprovado pela Assembleia Municipal. 

No cumprimento do disposto na alínea d) do artigo 13.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, que aprovou o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações 

Locais, o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água Saneamento 

de Leiria, elaborou os Documentos Previsionais para o período entre 2017 e 2020. 

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano foram elaborados nos termos do Decreto-Lei 

n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei nº 

127/2012, de 21 de junho, com as respetivas alterações, constituindo estes diplomas 

legais no seu conjunto, o quadro normativo aplicável à execução dos Documentos 

Previsionais dos SMAS de Leiria de 2017-2020. 

A proposta do Orçamento dos SMAS Leiria, para 2017, apresenta €26.442.000,00 de 

receita e despesa totais. A receita corrente é de €24.651.272,00 e a receita de capital é 

de €1.790.728,00. A despesa corrente é de €19.640.445,00 e a despesa de capital é de 

€6.801.555,00. 

A proposta das Grandes Opções do Plano 2017 – 2020 apresenta uma despesa total 

prevista de €82.833.211,00, sendo €6.701.555,00 de despesa definida para o ano de 

2017. 

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 

Transcrição: 

Enquanto o dinheiro vai sobrando na Câmara nos SMAS falta o dinheiro para fazer o que 

é preciso com ritmos aceitáveis. Por isso somos completamente contra que se transfira só 

2 mil euros da Câmara para os SMAS, a fazer fé nos números que estão nas Opções do 

Plano do Município, ou ainda menos, apenas mil e dez (1010) euros a fazer fé nos 

números do orçamento dos SMAS. 

Quais são os números certos e porque é que os valores não são iguais nos documentos da 

Câmara e dos SMAS? 

Não se compreende e o PCP não aceita que ainda haja população do concelho que não 

esteja servida pela rede de esgotos e menos se compreende que isso aconteça na 

proximidade da ETAR do Coimbrão. 

O PCP também não aceita que haja tanta gente em zonas com rede de esgotos 

construídas e que não estão ligadas à rede. 
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O PCP não concorda com esta dependência das águas do Mondego, quando há capacidade 

própria para sermos autónomos no abastecimento de água. 

E o PCP crítica o laxismo da Câmara e da maioria que ainda hoje não resolveram sequer o 

problema de haver esgotos domésticos a escorrer diretamente para o Rio Lis, mesmo 

dentro da cidade. 

Porque estes são instrumentos previsionais que estão longe de corresponder às 

necessidades de investimento o PCP vota contra.  

Intervenção do senhor Vereador Ricardo Santos 

Respondeu que tem havido uma grande evolução na taxa de cobertura de saneamento. 

Apresentou números que comprovam que em 2010 o concelho tinha uma taxa muito 

inferior (74%) à média nacional (77%). Com a execução das muitas empreitadas ao 

longo dos últimos anos, atualmente a média nacional é de 80% e a taxa de cobertura no 

concelho será de 86% no final de 2016, com a adjudicação da empreitada para a zona de 

Padrão, Ramalharia e Touria. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, submeteu o 

ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 25.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por maioria, com 14 votos 

contra e 6 abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida 

em sua deliberação de 27 de outubro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, 

em consequência, aprovar a Proposta de Orçamento para 2017, Opções do Plano 

para 2017/2020 e Mapa de Pessoal para 2017 dos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento de Leiria. 

Ponto 

4. Plano de Atividades e Orçamento para 2017 do Teatro José Lúcio da Silva – 

Apreciação, discussão e votação. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria – Gonçalo 

Lopes 

A proposta mantém a linha dos documentos anteriores, nomeadamente o apoio ao 

desenvolvimento associativo, a programação distinta nas mais diversas áreas de 

intervenção artística e o apoio às iniciativas desenvolvidas em parceria com a Câmara 

Municipal de Leiria e associativismo. 

Súmula: 

O objetivo da deliberação acima identificada é que a Assembleia Municipal aprecie, 

discuta e aprove os Documentos Previsionais do Teatro José Lúcio da Silva (TJLS), 
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distribuídos como anexo à deliberação da Câmara Municipal, de 26 de outubro de 2016, 

que são constituídos pelos seguintes documentos: 

Plano Anual e Plurianual de Investimentos para o triénio 2017-2019. Total previsto: 

€76.374,24; 

Orçamento Anual de Exploração. Total previsto, quer para despesas, quer para receitas: 

€959.260,00; 

Gastos com Pessoal para o ano de 2017: Despesa total. €322.048,62; 

Balanço Previsional para o ano de 2017: 

Total do passivo: €79.891,73; 

Total do capital próprio. €178.884,67; 

Total do passivo + capital próprio: €258.776,40; 

Demonstração de Resultados por Natureza Previsional para o ano de 2017. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, fez uma 

invocação afetiva ao saudoso senhor Stoffel, antigo membro deste órgão. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Pereira de Melo (CDS-PP) 

Não tendo vislumbrado qualquer referência, questionou quais as intenções da Câmara 

Municipal relativamente às salas de espetáculos existentes no edifício O Paço, que passou 

a ser património do Município. 

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 

Transcrição: 

Precisamente por se manter o mesmo modelo dos anos anteriores, aqui agora afirmado 

pelo Sr. Vereador Gonçalo Lopes, a posição do PCP, tem-se mantido e vai manter-se, a 

gestão do Teatro não tem qualquer transparência. Além do mais, é politicamente 

relevante pois trata-se de uma gestão que promove em primeiro plano uma vertente 

comercial, deixando para segundo plano o desenvolvimento cultural, marca que 

caracteriza a política cultural do município. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria – Gonçalo 

Lopes 

Respondeu que os destinos das salas de espetáculos do edifício O Paço só serão definidos 

depois de efetuado o layout da Loja do Cidadão. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, submeteu o 

ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 25.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por maioria, com 2 votos contra 

e 17 abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em 

sua deliberação de 27 de outubro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 
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consequência, aprovar a Proposta do Plano de Atividades e Orçamento para 

2017 do Teatro José Lúcio da Silva. 

Ponto 

5. Integração no inventário e valorização de imóveis que não reuniam condições 

para integrar o Balanço Inicial, à data da implementação do POCAL – 

Apreciação, discussão e votação. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria – Gonçalo Lopes, 

dispensou apresentação. 

Súmula: 

Com a entrada em vigor do Plano Oficial da Contabilidade da Administração Local 

(POCAL), no ano de 2002, foi efetuado o arrolamento dos vários bens móveis e imóveis 

do Município de Leiria, que reuniam os requisitos conjugados do Decreto-Lei n.º 54-A/99, 

de 22 de fevereiro (que aprovou o POCAL) e Portaria n.º 671/2000, de 17 de abril (CIBE), 

para que fosse elaborado o Balanço Inicial. 

A quantidade e a diversidade de bens de propriedade municipal não permitiram que fosse 

acautelada a integração plena de todos os bens de imobilizado no Inventário e Balanço 

Iniciais, naquela data, bem como a imputação do valor das obras de beneficiação em 

imóveis que apesar do conhecimento geral de que os mesmos são de propriedade 

municipal não existia título que o confirmasse, o que tem inviabilizado a integração dos 

mesmos no inventário municipal. 

Com o decurso do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Divisão de 

Aprovisionamento e Património, tem sido ultrapassada a ausência de títulos com recurso 

à Escritura de Justificação e, ainda, sinalizados documentos que permitem, nesta data, 

proceder à imputação, quer do valor de aquisição, quer de produção dos imóveis 

municipais; 

Na sequência do trabalho desenvolvido e dos processos sinalizados ao longo deste ano e 

que se encontram identificados na deliberação distribuída sobre este assunto, o objetivo 

desta deliberação é que a Assembleia Municipal aprecie, discuta e aprove, a integração no 

inventário dos bens no valor de €1.431.831,87, por acréscimo na conta 51 – Património. 

Não havendo inscrições para intervenção, senhor Presidente da Assembleia Municipal 

– José Manuel Silva, submeteu o ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo das disposições conjugadas na 

alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º e da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 06 de 

dezembro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, autorizar 
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que os processos sinalizados ao longo deste ano sejam integrados no inventário 

representando, por consequência, um acréscimo na conta 51 – Património. 

Ponto 

6. 1.ª Alteração por Adaptação do Plano Diretor Municipal de Leiria – Para 

conhecimento. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria – Gonçalo 

Lopes 

Apresentou o ponto. 

Súmula: 

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 80/2015 de 14 de maio prevê, no artigo 121.º, a possibilidade de se proceder a 

alteração por adaptação dos planos territoriais, a qual é admissível para efeitos:  

1. Da entrada em vigor de leis ou regulamentos;  

2. Da entrada em vigor de outros programas e planos territoriais com que devam ser 

compatíveis ou conformes;  

3. Do disposto no n.º 7 do artigo 72.º do referido diploma.  

Assim, a Câmara Municipal pretende efetuar uma alteração por adaptação à 1.ª revisão 

do PDM, a qual incide nos seguintes âmbitos: 

a) Adaptação do plano à entrada em vigor de legislação que modifica o normativo do 

Sistema da Indústria Responsável (SIR); 

b) Alterações e aprovação de instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal, na 

área de intervenção do Plano; 

c) Atualização das servidões administrativas e restrições de utilidade pública que foram 

publicadas posteriormente à 1ª revisão do PDM e as que já cessaram de restringir; 

d) Atualização das salvaguardas no que diz respeito aos recursos geológicos. 

A alteração por adaptação inclui a alteração dos seguintes elementos que integram e 

acompanham o PDM de Leiria: 

i) Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo (folhas 1.1A e 1.1B); 

ii) Planta de Ordenamento-Salvaguardas (folhas 1.2A e 1.2B); 

iii) Planta de Ordenamento- Zonamento Acústico (folhas 1.4A e 1.4B); 

iv)Planta de Condicionantes- Áreas Florestais Percorridas por Incêndios (folhas 2.3A e 

2.3B); 

v) Planta de Condicionantes- Reserva Agrícola Nacional (folhas 2.2A); 

vi) Planta de Condicionantes- Outras Condicionantes (folhas 2.5A e 2.5B); 

vii) Regulamento alterações dos artigos 4.º, 6.º, 82.º, 83.º, 89.º, 90.º, 93.º, 105.º, 

106.º e 135. 
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A competência para a aprovação das alterações, por adaptação, do PDM, é da Câmara 

Municipal, devendo para o efeito emitir a declaração a que se refere o n.º 3 artigo 121.º 

do RJIGT e dar conhecimento da sua decisão à Assembleia Municipal, enquanto órgão 

competente pela aprovação do PDM, em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 

121.º do RJIGT. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do estabelecido no artigo 121.º do 

RJIGT - Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, tomou conhecimento da proposta da 

Câmara Municipal de Leiria – 1.ª alteração por adaptação do Plano Diretor 

Municipal de Leiria - contida em sua deliberação de 06 de dezembro de 2016, 

cujo teor se dá por transcrito. 

Ponto 

7. Minutas de Adenda a Acordos de Colaboração: 

Ponto 

7.1. Minuta de Adenda ao Acordo de Colaboração – Programa de Atividades de 

Animação e Apoio à Família do Pré-escolar (AAAF) – 2016/2017 – Apreciação, 

discussão e votação. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria – Gonçalo Lopes, 

dispensou apresentação. 

Súmula: 

No âmbito da implementação do Programa de Atividades de Animação e Apoio à Família 

do Pré-Escolar (AAAF), o Município de Leiria estabeleceu diversas parcerias e celebrou, 

em 8 de dezembro de 2014, Acordos de Colaboração relativamente ao ano letivo 

2014/2015 (refeições a atividades de animação socioeducativa), depois de devidamente 

aprovados pela Assembleia Municipal, em 5 de dezembro de 2014. 

Considerando o contexto deste ano letivo 2016-2017, propõe-se a aprovação de uma 

Adenda aos respetivos Acordos, materializando a nova realidade (ajuste aos 

programas/n.º de alunos). 

Não havendo inscrições para intervenção, o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal – José Manuel Silva, submeteu o ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, nos termos da alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 22 de novembro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, aprovar a Minuta de Adenda ao Acordo de Colaboração – 

Programa de Atividades de Animação e Apoio à Família do Pré-escolar (AAAF) – 

2016/2017. 
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Ponto 

7.2. Minuta de Adenda ao Acordo de Colaboração – Programa de Fornecimento 

de Refeições Escolares do 1.º Ciclo – 2016/2017 – Apreciação, discussão e 

votação. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria – Gonçalo Lopes, 

dispensou apresentação. 

Súmula: 

No âmbito da implementação do Programa de Fornecimento de Refeições Escolares aos 

alunos do 1.º ciclo, o Município estabeleceu diversas parcerias e celebrou, em 8 de 

dezembro de 2014, Acordos de Colaboração relativamente ao ano letivo 2014/2015 

(refeições a atividades de animação socioeducativa), depois de devidamente aprovados 

pela Assembleia Municipal, em 5 de dezembro de 2014. 

Considerando o contexto deste ano letivo 2016-2017, propõe-se a aprovação de uma 

Adenda aos respetivos Acordos, materializando a nova realidade (ajuste aos 

programas/n.º de alunos). 

Não havendo inscrições para intervenção, o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal – José Manuel Silva, submeteu o ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, nos termos da alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 22 de novembro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, aprovar a Minuta de Adenda ao Acordo de Colaboração – 

Programa de Fornecimento de Refeições Escolares do 1.º Ciclo – 2016/2017. 

Ponto 

8. Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares do 1.º 

ciclo e Programa de Atividades de Animação e Apoio à Família do Pré-escolar 

(AAAF) – Transferência de Apoios - ano letivo 2016/2017 (janeiro a julho de 

2017) – Apreciação, discussão e votação. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria – Gonçalo Lopes, 

dispensou apresentação. 

Súmula: 

Considerando a necessidade de garantir o normal funcionamento dos Programas de 

refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo e dos Programas de atividades de animação e 

apoio à família (AAAF), e no sentido de agilizar procedimentos, a Câmara Municipal 

deliberou em 9 de agosto, aprovar transferências mensais e regulares para as entidades 

parceiras dos programas, de setembro a dezembro de 2016. 
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Esta necessidade mantém-se até final do ano letivo, pelo que se propõe autorização para 

continuação das transferências de janeiro a julho de 2017, efetivando-se no último mês 

os respetivos acertos em função do serviço prestado e documentos de despesa 

apresentados (compromisso plurianual). 

As transferências, ao abrigo dos dois programas identificados são para Freguesias, 

Agrupamentos de Escolas,  

Associações de Pais e Outras Entidades, nos termos indicados na deliberação de 22 de 

novembro de 2016 e seu anexo, documentos oportunamente distribuídos. 

Não havendo inscrições para intervenção, senhor Presidente da Assembleia Municipal 

– José Manuel Silva, submeteu o ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, nos termos da alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 22 de novembro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, aprovar o Programa de Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares do 1.º ciclo e Programa de Atividades de Animação e Apoio à 

Família do Pré-escolar (AAAF) – Transferência de Apoios - ano letivo 2016/2017 

(janeiro a julho de 2017) 

Ponto 

9. Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas – EMAAC- Leiria – 

Apreciação, discussão e votação. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria – Gonçalo Lopes, solicitou 

autorização para apresentação do ponto pelo senhor Vereador Ricardo Santos. 

Intervenção do senhor Vereador Ricardo Santos 

Apresentou o ponto. 

Transcrição: 

EMAAC – LEIRIA 

Há cerca de dois anos o Município de Leiria assinou um protocolo de colaboração com o 

consórcio ClimAdaPT.Local, o qual tem como objectivo iniciar em Portugal um processo 

contínuo de elaboração de Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas 

(EMAAC) e a sua integração nas ferramentas de planeamento municipal. Pretende-se 

alcançar este objetivo pela capacitação do corpo técnico municipal, pela 

consciencialização dos atores locais e pelo desenvolvimento de ferramentas e produtos 

que facilitem a elaboração e implementação das EMAAC nos municípios participantes no 

projeto e, no futuro, nos demais municípios portugueses.  

Neste âmbito, a Câmara Municipal de Leiria elaborou um ‘Plano Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas’ (PMAAC-L) que permita aprofundar o processo de análise realizado 
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no âmbito da EMAAC de Leiria e definir um plano de ação que operacionalize a Estratégia 

definida, reduzindo a vulnerabilidade territorial deste território e promovendo a sua 

adaptação e resiliência. 

Apesar da EMAAC se centrar necessariamente em questões relacionadas com a 

adaptação, o município reconhece que é igualmente essencial a adoção de respostas de 

mitigação, ou seja, de ações que promovam a redução das emissões de gases com efeito 

de estufa (GEE). Assim sendo o município promoverá, sempre que possível, a adoção de 

opções de adaptação que promovam igualmente a mitigação e que fomentem ‘o correto 

planeamento e desenvolvimento de uma sociedade e economia resiliente, competitiva e 

de baixo carbono’, tal como preconizado pela Estratégia Nacional de Adaptação às 

Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020). 

No passado dia 9 de dezembro a Câmara Municipal de Leiria assinou uma Carta de 

Compromisso. Assim, Leiria e mais 29 municípios comprometeram-se a contribuir 

ativamente para a concretização da missão e objetivos da Rede e a promover a 

adaptação nos seus concelhos. Tal será feito pela partilha de experiências no domínio da 

adaptação, pela cooperação internacional com outras redes e estruturas, pela capacitação 

técnica das autarquias e pela manutenção do sistema de informação sobre adaptação 

local desenvolvido no âmbito do projeto ClimAdaPT.Local. 

Súmula: 

Na reunião do executivo de 13 de janeiro de 2015, a Câmara Municipal de Leiria, 

deliberou por unanimidade, a assinatura de um protocolo de colaboração entre o 

Município de Leiria e o consórcio ClimAdaPT.Local, cujo projeto, com o mesmo nome, foi 

financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (MFEEE/EEA-Grants) 

e pelo Fundo Português de Carbono, e liderado pelo CCIAM (Center for Climate Change 

Impacts, Adaptation and Modelling), da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 

e da qual fazem parte várias entidades portuguesas e norueguesas (administrativas, 

académicas e organizações não governamentais), bem como outras 25 autarquias 

portuguesas que cobrem a globalidade das Comunidades Intermunicipais e das Áreas 

Metropolitanas do Continente e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

O objeto do protocolo visava, entre outros, o desenvolvimento e a incorporação da 

adaptação às alterações climáticas ao nível local/municipal através da elaboração da 

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) de Leiria. 

Desde a data da assinatura do protocolo supra, em 15 de janeiro de 2015, o Município de 

Leiria desenvolveu o documento anexado à deliberação, de 18 de outubro de 2016, 

designado por Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria 

(EMAAC-L), entretanto distribuído aos (às) eleitos(as) da Assembleia Municipal. Neste 

documento, e a partir da identificação e priorização das atuais vulnerabilidades e riscos 
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climáticos e da sua projeção até ao final do século para o território concelhio, foi 

identificado um conjunto integrado de opções de adaptação para responder ao clima 

futuro.  

Constituindo a EMAAC de Leiria a primeira estratégia do género no Município, pretende-se 

que seja um ponto de partida para o contínuo desenvolvimento de políticas territoriais 

coerentes, baseadas nas necessidades dos diferentes grupos populacionais e setores 

económicos e que permita um real reforço da resiliência climática do município e de quem 

nele habita ou visita. 

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 

Transcrição: 

De uma forma global, o grupo municipal do PCP é a favor desta estratégia, vemos com 

bons olhos o olhar para o futuro e para a realidade que são as alterações climáticas. 

Após a análise ao documento da estratégia municipal às alterações climáticas do 

município de leiria, surgem-nos algumas reservas e discordâncias. 

Nos objetivos principais da síntese, identificamos na temática da governança, a falta de 

um modelo. 

A aplicação de taxas à indústria suinícola pelas emissões gasosas, como medida de 

compensação, não são de todo praticáveis a uma indústria com sérias dificuldades e 

tendo também em consideração a situação em que se encontra a construção da ETES. 

Relativamente à Energia, edificado e saúde, temos como proposta, “promover as energias 

renováveis através de incentivos fiscais e aplicar multas às más práticas”. Quem 

promove? Que incentivos e como? 

Florestas e conservação da natureza, temos como proposta “reflorestar o município”, falta 

um garante da redução do eucalipto e outras espécies de crescimento rápido como o 

choupo e a acácia. Tal como aqui foi indicado pelo Sr. Comandante dos bombeiros 

voluntário de Leiria, a problemática destas mesmas espécies na nossa floresta. 

Estas são algumas reservas de um plano com um bom princípio mas que deve ser melhor 

trabalhado, adaptado não só às problemáticas das alterações climáticas, que não 

descuramos a sua importância, mas também a realidade do município, das suas gentes e 

sua indústria. 

Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

Concordando com algumas das afirmações proferidas na intervenção do senhor deputado 

Filipe Reis, chamou a atenção para o facto de haver um conjunto de referências a nível 

dos transportes que revelam que este estudo não é atual, constando até uma linha de 

alta velocidade, que nunca vai ser construída, com passagem no distrito de Leiria. 
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A importação de documentos com alguns anos revela uma identificação das freguesias 

com uma realidade completamente ultrapassada e pouco cuidado na internalização do 

documento por parte do executivo municipal. 

Não existindo urgência na aprovação do documento, o mesmo merece uma segunda 

leitura por parte do executivo. Disponibilizou-se a colaborar e sugeriu o adiamento da 

decisão para uma oportunidade em que esteja mais clarificado e mais coerente, do ponto 

de vista das várias estratégias sectoriais que são necessárias para cumprir o desígnio 

global que é combater as alterações climáticas. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Pereira de Melo (CDS-PP) 

O CDS-PP concorda com o documento. Entende é que esta matéria desenvolve-se com 

tanta rapidez que o documento estará ultrapassado quando for aplicado. 

Tratando-se de um documento de 2015, aludiu aos dados incorretos no que se refere às 

freguesias, como a da página 8, em que o que está escrito não coincide com o mapa 

apresentado; página 25, referiu o aumento de temperatura de 4,8º C de para o período 

de 2081-2100 mas o resultado final é de 1,5º C a 2º C; página 48 – ponto 28: Não 

entende como é que pode a temperatura ”Influenciar a sazonalidade através da 

Candidatura Leiria, Capital Europeia da Cultura”; página 78, do “Conselho local de 

acompanhamento” não consta a Assembleia Municipal de Leiria, o que significa que os 

partidos políticos não intervirão, algo com que não concorda. 

Referiu ainda que apesar do documento reportar a partir do ano 2000, as grandes cheias 

de 1989 e seus efeitos não são referidas e tomadas em consideração. Há também outros 

pontos não considerados, nomeadamente a existência de caves em prédios, a existência 

de parqueamentos subterrâneos e outros. 

O documento é excessivamente longo, carece de síntese e de leitura mais cuidada e 

sugeriu seja retirado para reformulação. 

Intervenção do senhor deputado municipal João Paulo Costa (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Congratulou o Município e o executivo por abordarem esta questão do nosso tempo, 

muito por força de pontos perversos no impacto que tem na Europa e no país, que não 

percebemos verdadeiramente, o que é compreensível.  

Esta é uma questão é tão séria que deveria ser levada um pouco mais a sério. Apesar do 

momento criado pelo atual Governo, impressionante e ímpar no mundo, parece-lhe que 

este é de muita palavra e zero em ação. A cimeira da ONU juntou pela primeira vez na 

História da humanidade o maior número de nações em torno de um propósito comum. 

Um dos principais objetivos da cimeira de Paris foi precisamente a estratégia de 

adaptação às alterações climáticas e o princípio subjacente consiste em assumir a 

compreensão da dimensão do problema e a necessidade de fazer alguma coisa. 
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Intervenção da senhora deputada municipal Maria Odete João (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Felicitou a Câmara por esta iniciativa, muito importante para o nosso futuro coletivo. 

Apesar das lacunas apontadas, considerou que o documento é globalmente muito 

completo, aprofundado e faz um estudo exaustivo do conjunto de causas que intervêm 

nas alterações climáticas. 

Realçou que é  necessário tomar medidas de adaptação, minimizando os efeitos 

negativos, mas é igualmente importante reduzir a emissão de gazes com efeito de estufa 

e atuar também nas origens. A abordagem feita neste documento está conforme  a 

estratégia nacional e está adequada a uma visão mais global do território pois as 

alterações climáticas não têm fronteiras. Todavia, é necessário  articular a ação com os 

concelhos vizinhos, de que são exemplos os cursos de água e os riscos de incêndio, entre 

muitos outros. 
Relativamente às opções definidas para as medidas de adaptação e depois priorizadas, 

deu nota de algumas situações que considera desajustadas, como é o caso dos efluentes 

das pecuárias, identificada nas opções mas depois não localizada nas prioridades. Esta 

situação tem, atualmente, efeitos negativos em áreas importantes como o ordenamento 

do território, linhas de água e Vale do Lis e até  na saúde pública, no entanto,  pode 

apresentar potencialidades se for feito o tratamento dos efluentes e este  inclua a 

produção de energia. 

Considerou que a implementação proposta é tardia. Referiu especificamente o período 

considerado para a realização de ações de sensibilização (em 2019) ou a sensibilização de 

comportamentos para a eficiência energética (em 2020). Este é um trabalho que tem de 

começar já. 

Acrescentou a possibilidade de ser equacionada uma estratégia de divulgação do 

documento e de apropriação pela comunidade, nomeadamente, junto das escolas básicas, 

secundárias e superiores do concelho que podem ter um papel ativo na defesa do meio 

ambiente. Este documento deve também indicar o caminho que queremos percorrer de 

desenvolvimento sustentável. Assim, as políticas públicas concelhias devem 

concentrar  esforços na captação de empresas não poluentes, que promovam uma 

economia descarbonizada. 

Concluiu dizendo que o grupo municipal do PS entende que o documento deverá ser 

revisto, corrigido e novamente presente a esta Assembleia. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, informou que a 

Câmara Municipal retirou o ponto. Deu a palavra ao senhor Vice-Presidente. 

 

2017,ASSM,I,G,9494 - 27-02-2017



                
 Município de Leiria 
                    Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 8/2016, de 16 de dezembro – Quadriénio 2013/2017  47 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria – Gonçalo 

Lopes 

Disse que este é um documento que se pretende seja consensual e abrangente. 

Agradeceu os contributos e comunicou que o documento será revisto e novamente 

presente a esta Assembleia. 

Ponto 

10. Listagem de Apoios/Auxílios não financeiros às Freguesias para 

conhecimento da Assembleia Municipal. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria – Gonçalo Lopes, 

dispensou apresentação. 

Súmula: 

Na sessão ordinária de Assembleia Municipal, de 28 de fevereiro de 2014, foi aprovada 

uma proposta da Câmara Municipal (que esta havia deliberado em 4 de fevereiro de 

2014) que autorizou, face à necessidade de tomar decisões em tempo útil e de defesa dos 

interesses próprios das populações, que fossem concedidos apoios/auxílios às Freguesias 

do Concelho no que toca à cedência temporária ou definitiva de equipamentos, de 

materiais, de bens e serviços, tendo para o efeito concedido competência ao Senhor 

Vereador Lino Pereira para promover a instrução dos processos e proferir os respetivos 

despachos.  

Porém, essa autorização impôs que fosse enviado à Assembleia Municipal para 

conhecimento, nas suas sessões de junho e novembro/dezembro, um relatório com todos 

os apoios/auxílios concedidos, por Freguesia, nos meses anteriores, devendo constar do 

mesmo, informação como, a Freguesia beneficiária, os apoios concedidos, o valor 

atribuído a esses apoios, a data do despacho, etc. 

Não houve inscrições para intervenção. 

A Assembleia Municipal de Leiria tomou conhecimento da listagem da Câmara 

Municipal de Leiria, contida em sua deliberação de 06 de dezembro de 2016, 

cujo teor se dá por transcrito. 

Ponto 

11. Benefícios para famílias, entidades e empresas – Ano 2017 – Apreciação, 

discussão e votação. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria – Gonçalo Lopes, 

dispensou apresentação. 

Súmula: 

O objetivo desta proposta é que a Assembleia Municipal aprecie, discute e aprove as 

seguintes medidas, relativas a benefícios/apoios a conceder para o ano de 2017: 
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1.  Reduzir em 50% as taxas valor da taxa de realização, manutenção e reforço das 

infraestruturas urbanísticas (TRMRIU), prevista no artigo 2.º e seguintes da Tabela de 

Taxas em vigor para o concelho de Leiria; 

2.  Aplicar a redução prevista ao momento da emissão do título, incluindo a admissão 

da comunicação prévia, independentemente da data do pedido e da sua aprovação; 

3.  Aplicar a redução aos pagamentos fracionados que tenham a sua aprovação e início 

no primeiro trimestre de 2017, independentemente da data de emissão do título. 

4.  Reduzir o valor das taxas de licenciamento anual de publicidade: 

a) Em 35% nas situações de comprovado início de atividade no Município de Leiria, no 

momento da emissão do alvará de licença; 

b) Em 35% em situações de emissão do primeiro alvará de licença, em todos os 

processos de licenciamento, não cumulativa com a redução prevista na alínea anterior;  

c) Em 35% nas situações de renovação do licenciamento, no momento de emissão do 

averbamento ao alvará de licença. 

Estima-se que o valor da receita não recebida pela atribuição dos benefícios acima 

indicados seja de € 826 000. 

Os restantes benefícios indicados na deliberação, oportunamente distribuída, são da 

competência da Câmara Municipal. 

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 

Transcrição: 

O grupo Municipal do PCP é contra os montantes apresentados nesta manobra de 

diversão para reduzir as taxas de reforço das infraestruturas e da publicidade. Redução 

esta que nos é apresentada pela mesma maioria que não quer baixar o IMI para a taxa 

mínima legal, medida esta que sim, seria de apoio e beneficio às famílias. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Pereira de Melo (CDS-PP) 

Esta proposta esquece as famílias leirienses e o grupo municipal do CDS-PP não concorda. 

A redução das taxas apresentadas aplica-se a construtores e parte comercial. Nem o IMI 

nem o IRS baixaram mas aparece agora um abaixamento, na ordem dos 826 mil euros, 

para outras situações. Considera que seria muito mais abrangente aplicar o que se propõe 

ao IMI, ao IRS e à Derrama. 

Intervenção do senhor deputado municipal Carlos Barbeiro (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Por duas vezes, neste púlpito, procurou sensibilizar este executivo para reduzir algumas 

taxas e derrama, sem que se colocasse em causa o equilíbrio financeiro e orçamental do 

Município. Para isso seriam precisas receitas que potenciem a obra, as infraestruturas, e 

educação, o desporto e a intervenção social. 
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Manifestou o seu contentamento por verificar que o executivo tem apresentado uma 

significativa diminuição de taxas, para além da política de rigor e diminuição dos prazos 

de pagamentos a fornecedores.  

Com a presente proposta pretende-se ajudar as empresas e a pequena redução das taxas 

demonstra bom senso pois é preciso gerir racionalmente a coisa pública, de modo que as 

receitas não sejam afetadas pois sem fundos não há obra. Baixar as taxas sim mas a 

dívida de outros executivos tem que ser paga. Com a presente proposta pretende o 

executivo demonstrar que caminha para criar condições para melhorar o dia-a-dia das 

pessoas e das empresas. Mencionou ainda as reduções ao IMI aprovadas anteriormente e 

espera que o executivo continue a optar pela redução de taxas e derrama, não 

esquecendo que 30% das receitas municipais advêm do IMI, aplicadas em prol das 

famílias e empresas.  

Intervenção da senhora deputada municipal Joana Correia (PS) 

Todos conhecem os contornos sociais e políticos dos últimos anos, as sucessivas crises 

económicas e as necessidades que as famílias têm vindo a atravessar. Os apoios 

expressos nesta proposta não são suficientes mas quer acreditar que são os possíveis, 

visto terem tido um aumento gradual nos últimos anos. São também estes recursos que 

permitem assistência de outros apoios sociais. Sem receita também pouco se poderá 

fazer e os programas de apoio social – como o apoio à compra de medicamentos ou 

serviço de teleassistência a idosos – são fundamentais. 

O grupo municipal do PS apoia esta redução nos impostos pois acredita ser a possível e a 

sustentada. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, antes de colocar 

o ponto a votação, porque se estima que o valor da receita não recebida pela atribuição 

dos benefícios indicados seja de 826 mil euros, a verdade é que esta medida é também 

tomada com o objetivo de criar receita a outro nível. Sugeriu à Câmara, nesta e noutras 

matérias, que quando estima o valor da perda de receita também deverá estimar o 

montante da receita adicional que receberá por outras vias. O que se pretende, a 

exemplo do IMI, é estimular a economia e que as famílias tenham melhores recursos. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria – Gonçalo Lopes, deu a 

palavra ao senhor Vereador Ricardo Santos, para explicar a taxa referente às 

infraestruturas e da sua implicação com as famílias. 

Intervenção do senhor Vereador Ricardo Santos 

Esclareceu que a taxa de manutenção e reforço das infraestruturas não é aplicada aos 

construtores e que os seus beneficiários serão as famílias já que a taxa é aplicada não só 

à construção de edifícios industriais, comerciais e de serviços mas também para 

habitação, nomeadamente o alvará de licença de obra. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto 

a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, nos termos das suas competências previstas 

no artigo 16.º do (RFALEI), aprovada pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

alterada, deliberou por maioria, com 2 votos contra e 11 abstenções, aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 06 de 

dezembro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar: 

a) A proposta transcrita em 1, 2, 3, 4, a), b) e c); 

b) Aprovar os restantes benefícios/apoios acima identificados para o ano de 

2017. 

Ponto 

12. Adesão do Município de Leiria à APOM – Associação Portuguesa de 

Museologia para 2017 – Apreciação, discussão e votação. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria – Gonçalo Lopes, 

dispensou apresentação. 

Súmula: 

Proposta em reunião da Câmara Municipal, de 06 de dezembro de 2016, a adesão do 

Município de Leiria à APOM – Associação Portuguesa de Museologia, mediante o 

pagamento da respetiva quotização anual que importa em €160,00.  

A Associação tem por principal finalidade, agrupar os profissionais de museologia ou 

instituições equiparadas a museus segundo os critérios estabelecidos pelo ICOM, 

promovendo o conhecimento da Museologia e dos domínios científicos e técnicos. 

Anualmente institui a atribuição de um conjunto de prémios que pretendem distinguir 

nomeadamente, o “Melhor Museu Português”, “A Melhor Exposição”, “O Melhor Catálogo”, 

“O Melhor Serviço de Extensão Cultural”, “O Melhor Trabalho sobre Museologia e/ou A 

Melhor Obra Museológica” entre outros. 

O objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal aprecie, discuta e 

aprove: 

a) A adesão do Município de Leiria à Associação Portuguesa de Museologia (APOM); 

b) A isenção do pagamento de taxas/preços nos museus municipais e no Castelo, aos 

titulares do cartão da APOM. 

Intervenção do senhor deputado municipal Acácio de Sousa (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Apesar de tanto o ponto 12 como o 13 não serem controversos, merecem-lhe uma 

pequena intervenção. A adesão do Município à Associação Portuguesa de Museologia e ao 

International Council of Museums é um procedimento lógico num processo permanente de 

acreditação dos espaços museológicos municipais, desde o acesso a uma atualização 
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permanente de linhas de orientação sobre metodologias museológicas até à promoção, 

divulgação e envolvimento dos museus de Leiria nos fóruns sobre o setor. Recordou o 

êxito da concretização do museu de Leiria - uma ambição adiada durante quase cem anos 

- que em menos de um ano teve mais de 17 mil visitantes, 58 iniciativas culturais 

complementares que envolveram mais 55 mil pessoas, com um processo de avaliação 

permanente de satisfação dos visitantes e muito elogiado sobre as acessibilidades e a 

surpresa no acervo. Um museu já premiado pela Associação Portuguesa de Museus na 

área da museografia, com uma menção honrosa de melhor museu do ano e quanto às 

acessibilidades físicas, primeiro prémio na área do lazer, turismo e património e tem 

ainda uma nomeação para o melhor museu europeu do ano.  

Por tudo isto o Museu de Leiria é um centro pedagógico para todos, que ainda se abre a 

outras iniciativas de enriquecimento cultural do concelho. É uma aposta ganha e merece o 

apoio de todos. 

Não havendo inscrições para intervenção, senhor Presidente da Assembleia Municipal 

– José Manuel Silva, submeteu o ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 53.º 

por remissão do n.º 3 do artigo 56.º, ambos do RJAEL (Regime Jurídico da 

Autoridade Empresarial Local e das Participações Locais, aprovado pela Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, e da alínea n) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I ao 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, deliberou por unanimidade aprovar a proposta da Câmara Municipal 

de Leiria contida em sua deliberação de 06 de dezembro de 2016, cujo teor se dá 

por transcrito e, em consequência, aprovar a adesão do Município de Leiria à 

APOM – Associação Portuguesa de Museologia para 2017. 

Ponto 

13. Adesão do Município de Leiria ao ICOM (International Council of Museums) 

para 2017 – Apreciação, discussão e votação. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria – Gonçalo Lopes, 

dispensou apresentação. 

Súmula: 

Através de deliberação, de 06 de dezembro de 2016, a Câmara Municipal propôs que a 

Assembleia Municipal aprove a adesão do Município de Leiria ao ICOM - Portugal 

(International Council of Museums), mediante o pagamento da respetiva quotização de 

€518,00 e que se traduz na obtenção imediata de cartão de validação anual que oferece 

entrada livre ou a preços reduzidos em milhares de museus em todo o mundo. No caso 

presente, pretende-se a aprovação da correspondente isenção do pagamento de 

taxas/preços nos museus municipais e no Castelo aos portadores do respetivo cartão. 
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Ser-se membro do ICOM significa pertencer à maior organização de profissionais de 

museus do mundo, tendo em consideração que esta instituição integra cerca de 21 mil 

profissionais de museus em 146 países. 

O objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal aprecie, discuta e 

aprove: 

a) A adesão do Município de Leiria ao ICOM - Portugal (International Council of 

Museums); 

b) A isenção do pagamento de taxas/preços nos museus municipais e no Castelo 

aos titulares do cartão do ICOM. 

Não havendo inscrições para intervenção, senhor Presidente da Assembleia Municipal 

– José Manuel Silva, submeteu o ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo da alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º, 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 

06 de dezembro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, 

aprovar a adesão do Município de Leiria ao ICOM – Portugal e autorizar a 

isenção do pagamento de taxas/preços nos museus municipais e no Castelo aos 

titulares do cartão do ICOM. 

Ponto 

14. Apoio à Freguesia de Caranguejeira para a manutenção do Relvado do 

Campo da Mata. Retificação da deliberação de Câmara Municipal de 2016.09.20 – 

Apreciação, discussão e votação. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria – Gonçalo Lopes, 

apresentou o ponto. 

Súmula: 

Por deliberação da Câmara Municipal de 20 de Setembro de 2016, esta propôs à 

Assembleia Municipal a aprovação de um apoio à Freguesia de Caranguejeira para a 

manutenção do Relvado do Campo da Mata. O objetivo desta deliberação era que a 

Assembleia Municipal aprovasse o apoio proposto pela Câmara Municipal, de €14.700,00 

(catorze mil e setecentos euros), destinado à manutenção do relvado do Campo da Mata, 

propriedade da Freguesia de Caranguejeira, no decorrer da época desportiva 2016/2017, 

mediante a apresentação dos respetivos comprovativos de despesa. Esta deliberação foi 

submetida à apreciação e discussão da Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária, de 

30 de Setembro de 2016, que a aprovou por unanimidade e minuta.  

Sucede porém que, posteriormente, detetou-se que a referida deliberação continha uma 

imprecisão, que se consubstanciava no facto de não terem sido considerados, no 

montante aprovado, dois meses de apoio.  

2017,ASSM,I,G,9494 - 27-02-2017



                
 Município de Leiria 
                    Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 8/2016, de 16 de dezembro – Quadriénio 2013/2017  53 

Assim, através da deliberação de 6 de dezembro de 2016, a Câmara Municipal retificou a 

imprecisão detetada, nomeadamente, retificando os respetivos valores, sendo aprovado 

um acréscimo de €2.100,00 para 2016, passando de um total de apoio de €14.700,00 

para €16.800,00. 

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 

Transcrição: 

Votamos favoravelmente este apoio, mas o PCP salienta que esta medida tem de ser 

transversal e o apoio estendido a todos os campos de propriedade de freguesias. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, submeteu o 

ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, nos termos do disposto na alínea j) do n.º 1 do 

artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 06 de dezembro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, aprovar o apoio à Freguesia de Caranguejeira para a manutenção 

do Relvado do Campo da Mata. Retificação da deliberação de Câmara Municipal 

de 2016.09.20. 

Ponto 

15. Contratos Programa: 

15.1. Proposta de Programa de Desenvolvimento Desportivo do Grupo Alegre e 

Unido. Contrato-Programa – Apreciação, discussão e votação. 

Retirado 

15.2. Proposta de Programa de Desenvolvimento Desportivo do Motor Clube. 

Contrato-Programa – Apreciação, discussão e votação. 

Retirado 

Ponto 

16. Apresentação do Documento Síntese do Grupo de Trabalho para a proposta 

do Plano Mobilidade 

Intervenção do senhor Vereador Ricardo Santos 

Apresentou o ponto. 

Transcrição: 

Na sequência da sessão da Assembleia Municipal de 30 de setembro, decidiu-se que o 

grupo de trabalho criado para análise da proposta do Plano Estratégico de Mobilidade e 

Transportes iria concretizar um documento a apresentar nesta sessão. 

Num clima de diálogo e esclarecimento entre as partes envolvidas, incluindo a divisão de 

trânsito da PSP, do IPL e da proteção civil, que, de forma informal, acabaram por 

participar ativamente nas 10 reuniões realizadas, e apesar de a mobilidade ser uma 
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temática delicada e com dificuldades em obter consensos, o que se retira deste 

documento é que foi possível encontrara pontos de acordo e algumas recomendações não 

individualizadas mas como sendo do grupo. Tanto mais que o documento síntese aqui 

apresentado foi subscrito por todos os elementos que constituem o grupo, um facto que 

pode e deve ser devidamente sublinhado, até porque resulta da capacidade de todos 

aqueles que participaram, na partilha construtiva de ideias e da procura de soluções 

consensuais. 

Foram amplamente discutidas e avaliadas a propostas vertidas na proposta do Plano, 

destacando-se as correspondentes a zonas concretas da cidade, centrando-se 

principalmente na questão dos sentidos de trânsito automóvel. Também nesta matéria 

houve consenso. 

Relativamente ao centro histórico, considerou-se como prioritário a questão da falta de 

estacionamentos para moradores, que deverá ser colmatada com a execução de um 

parque ou bolsa de estacionamento naquela zona. 

Destacou-se ainda a necessidade de se articular o Plano com a regeneração urbana, que 

começa a mostrar uma dinâmica positiva, onde já se visualiza a recuperação de inúmeros 

edifícios degradados e devolutos e ainda a questão da pedonalização, que deverá ser 

gradual e acompanhar o correspondente processo de reabilitação do centro histórico.  

Dos inúmeros pontos discutidos nas reuniões, destacaria algumas das recomendações 

gerais deste grupo de trabalho, elencadas neste documento: 

1) O Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes deve promover uma mobilidade 

sustentável de forma a garantir a todos os cidadãos deslocações seguras, com custos 

reduzidos, em tempos confortáveis para o utilizador, em meios adequados e suscetíveis 

de assegurarem uma crescente eficiência energética e a redução, progressiva, de 

impactos ambientais negativos. 

2) O Plano deve ajudar a construir, de forma faseada, uma nova cultura de mobilidade 

urbana, que venha a promover o transporte público coletivo, capaz de assegurar a 

qualidade de Vida e a sustentabilidade económica e social da cidade. 

3) O Plano deve integrar soluções inovadoras, suscetíveis de consolidarem um sistema 

integrado de transportes públicos, baseado em tecnologias não poluentes e facilitadoras 

da mobilidade para todos, incluindo a própria frota de transportes públicos coletivos, que 

deverá ser renovada. 

4) O Plano deve vir a considerar, para além da área urbana prevista como objeto de 

intervenção, a totalidade da área urbana da cidade de Leiria, numa perspetiva 

integradora e suscetível de gerar uma nova dinâmica urbanística. 
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5) O Plano deve vir a articular-se com um Plano Estratégico de Transportes Públicos, que 

integre o transporte rodoviário e ferroviário, e contribua para o reforço da utilização de 

meios com índices de emissão mais baixa.  

6) O Plano deve estabelecer prioridades, fases de execução e uma calendarização 

adequada, face à concretização dos objetivos que venham a ser definidos para 

implementação, após a revisão e aprovação do Plano. 

Assim, estão reunidas as condições para que se arranque para a terceira e última fase do 

Plano, versão final, em que a equipa técnica ficará encarregue da análise das propostas 

apresentadas, onde se inclui as que constam do documento síntese do grupo de trabalho. 

A versão final será submetida à Assembleia Municipal. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, agradeceu e 

apresentou uma nota pessoal de louvor ao senhor Vereador Ricardo Santos, à Câmara e a 

todos os que intervieram neste processo, que demonstrou que o diálogo é sempre um 

instrumento útil e quando se aposta no diálogo sem reservas é sempre possível chegar a 

consensos. 

Manifestou a sua satisfação e agradeceu a todos os que participaram, que excedeu 

largamente a sua expectativa. Nunca duvidou que fosse possível chegar a um consenso 

mas não tinha a certeza que fosse possível atingir um tão alargado, que muito se deveu 

ao empenho de todos os participantes e do senhor Presidente da Câmara, sem o qual não 

teria sido possível.  

Agradeceu ainda, a exemplo do que fez em outras sessões, o trabalho extremamente 

importante realizado pelo senhor Dr. Gilberto Lopes e a sua equipa relativamente à 

súmula da ordem de trabalhos. Está convencido que um dia mais tarde, quando alguém 

se debruçar sobre a história do concelho, vai encontrar aqui um instrumento magnífico de 

análise e documentação, para perceber melhor as dinâmicas do concelho. Parecendo que 

não, este documento permite a qualquer cidadão – e foi esse o seu objetivo quando 

solicitou a sua feitura em cada sessão – poder olhar para ele e perceber o trabalho da 

Assembleia Municipal, muitas vezes desvalorizado até pela comunicação social. 

Reiterou ao senhor Presidente da Câmara o pedido para transformar uma das salas do 

edifício O Paço para instalação da Assembleia Municipal. Leiria é uma vergonha no 

panorama nacional relativamente às instalações. Não conhece nenhum concelho com esta 

dimensão que não tenha uma sala para esse propósito nem instalações próprias. Espera 

que agora se crie um espaço condigno. Compreende os compromissos comerciais do 

Teatro Miguel Franco mas considera ridículo ter que realizar as sessões noutro local por 

este estar agendado para outros compromissos, o que em nada dignifica este órgão. 

Renovou o pedido para criação de instalações condignas no edifício O Paço. 
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Intervenção do senhor deputado municipal António Pereira de Melo (CDS-PP) 

O grupo municipal do CDS-PP foi signatário do documento apresentado no ponto 16. No 

entanto, entende que o título do documento deve ser alterado para “Propostas de 

alteração e recomendações relativas ao Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes do 

concelho de Leiria”. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, submeteu a 

votação, por razões operacionais, uma vez que a Câmara Municipal solicita a aprovação 

da presente ata em minuta, para produzir efeitos imediatos.  

Concluiu dizendo que o documento será enviado como habitual, para conhecimento dos 

senhores deputados e envio de sugestões para efeitos de apresentação do documento 

final. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por unanimidade aprovar a ata em 

minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, encerrou os 

trabalhos e a todos desejou Boas Festas e um Feliz Natal. 

 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, o senhor Presidente deu os trabalhos por 

encerrados, eram 24h48. 

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que tem como suporte a 

gravação digital de tudo quanto ocorreu na respetiva sessão, nos termos do disposto no 

artigo 60.º do Regimento, e vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e por mim, 

Manuela Vieira, coordenadora técnica, que a elaborei nos termos legais. 

 

APROVAÇÃO DA ATA 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Assembleia Municipal, na sessão ordinária de 24 fevereiro de 2017, deliberou 

por unanimidade aprovar ata. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

José Manuel Silva 

 

A Coordenadora Técnica, 

Manuela Vieira 
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