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ATA N.º 1/2017 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

LEIRIA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete, no auditório do 

Centro Associativo Municipal, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal de Leiria.         

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

Francisco Manso, o senhor deputado António Francisco Febra e a senhora deputada Maria 

Joaquina Correia Rodrigues Ribeiro, substituta de Ilídio de Jesus Fernandes. 

O senhor deputado Filipe André Silva Reis foi substituído por José Augusto Esteves; o 

senhor deputado Ilídio de Jesus Fernandes foi substituído por Maria Joaquina Correia 

Rodrigues Ribeiro; o senhor deputado João Paulo Leonardo foi substituído por Fernando 

Gaspar Moreira da Horta; o senhor deputado João Paulo Cintra Gaspar Costa foi 

substituído por Duarte Gois Martins; o senhor deputado Manuel Carreira Bernardes da 

Cruz foi substituído por Uziel Carvalho; Maria Isabel Afonso Pereira Santos, Presidente da 

União de Freguesias de Marrazes e Barosa, foi substituída por João António Quinta 

Marques; Vitorino das Neves Vieira Pereira foi substituído por Heitor Nuno Patrício de 

Sousa e Castro. 

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, Ricardo Miguel Faustino dos Santos, Ana Margarida Félix 

Valentim, Vitor Manuel Lopes Marques, Álvaro Madureira, Daniel Rodrigues Marques, Ana 

Silveira e Margarida Castelão Dias. 

Faltou o senhor Vereador Lino Pereira. 

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 21.10 

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. IV Modificação ao orçamento - 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos, 1.ª Revisão ao Plano de Atividades, 1ª Alteração ao Orçamento 



                
 Município de Leiria 
                    Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 1/2017, de 24 de fevereiro – Quadriénio 2013/2017  2 

da Receita e 4ª Alteração ao Orçamento da Despesa – Apreciação, discussão e 

votação. 

3. Contrato-Programa a celebrar entre o Município de Leiria e o Teatro José 

Lúcio da Silva – Apreciação, discussão e votação. 

4. Assunção de compromissos 

4.1 Autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos da 

Câmara Municipal de Leiria – Para conhecimento. 

4.2 Autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria – Para conhecimento. 

5. Declarações de carácter obrigatório, no âmbito do artigo 15.º da Lei n.º 

22/2015, de 17 de março – Para conhecimento. 

6. Novo Anexo I do Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica 

em Baixa Tensão no Município de Leiria, assinado em 31 de julho de 2001 – 

Apreciação, discussão e votação. 

7. Afetação de uma parcela com a área de 44,7 m2 para integrar o domínio 

público municipal – Caminho Municipal – Apreciação, discussão e votação. 

8. Estorno de verba de 2016, no âmbito do contrato interadministrativo 

celebrado com a Junta da União de Freguesia de Monte Real e Carvide – 

Apreciação, discussão e votação. 

9. Concursos 

9.1 Aquisição de gás - Convite ao abrigo ao Acordo Quadro [AQ 1/2015], 

celebrado pela Central de Compras da Comunidade Intermunicipal da Região de 

Leiria - Autorização da realização da despesa, abertura do procedimento e 

aprovação da repartição de encargos por mais de um ano económico - Apreciação, 

discussão e votação. 

9.2 Aquisição dos serviços de recolha e transporte a destino final adequado de 

resíduos urbanos (RU), resíduos de construção e demolição (RCD), da 

responsabilidade do Município, e dos serviços de limpeza urbana no Concelho de 

Leiria – Concurso limitado por prévia qualificação, com anúncio no Jornal Oficial 

da União Europeia (JOUE) - Autorização da realização da despesa, abertura do 

procedimento e aprovação da repartição de encargos por mais de um ano 

económico - Apreciação, discussão e votação. 

10. Regulamento da Publicidade do Município de Leiria - Apreciação, discussão e 

votação. 

11. Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria 

(EMAAC-Leiria) - Apreciação, discussão e votação. 
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12. Proposta ciclovia do rio Lis – criação de um circuito clicável e/ou pedonal, 

utilizando as margens do rio Lis, apresentada pelo grupo municipal do PS – 

Apreciação, discussão e votação. 

13. Apoio às Freguesias para promoção e salvaguarda articulada dos interesses 

próprios das suas populações – Apreciação, discussão e votação. 

14. Plano de Pormenor da Almuinha Grande – Revogação – Apreciação, discussão e 

votação. 

15. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Leiria – Pedido de 

substituição de Joana Marisa Pedrosa Vieira. Designação de novo cidadão eleitor 

para o biénio 2016/2018 

16. Adesão da Academia Sénior de Leiria à RUTIS-Associação Rede de 

Universidades da Terceira Idade – Apreciação, discussão e votação. 

17. Espaços Culturais 

17.1 Entrada livre nos espaços culturais do Município em datas comemorativas – 

2017 – Proposta Inicial e Adenda – Apreciação, discussão e votação. 

17.2 Vouchers Museus de Leiria para 2017 – Apreciação, discussão e votação. 

18. Conselho Municipal da Cultura - Designação de 2 deputados municipais e de 

2 representantes das Freguesias do Concelho, nos termos das alíneas c) e e) do 

n.º 2 do artigo 3 do Regulamento do Conselho Municipal da Cultura – votação. 

19. (Fora da Agenda) Proposta de alterações da Carta de Princípios e Normas de 

Participação para o ciclo do OP 2017/2018 – Apreciação, discussão e votação. 

 

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 8/2016, da sessão ordinária realizada em 16 de 

dezembro de 2016. 

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

colocou à votação a ata n.º 8/2016. 

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

8/2016, da sessão ordinária realizada no dia 16 de dezembro de 2016. 

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

Antes do início do período antes da ordem do dia o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal transmitiu o pedido da Câmara Municipal para inclusão do ponto 19. (Fora da 

Agenda) Proposta de alterações da Carta de Princípios e Normas de Participação para o 

ciclo do OP 2017/2018 – Apreciação, discussão e votação. Perguntou se alguém desejava 
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pronunciar-se. Não havendo qualquer intenção de manifestação, submeteu de imediato a 

sua inclusão na ordem de trabalhos à votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou, por unanimidade, incluir o ponto 19. 

(Fora da Agenda) Proposta de alterações da Carta de Princípios e Normas de 

Participação para o ciclo do OP 2017/2018 – Apreciação, discussão e votação, na 

ordem de trabalhos. 

Ainda antes do início dos trabalhos do período antes da ordem do dia o senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, relativamente à moção "A favor da 

requalificação da EN1/IC2 e a construção dos passeios na EN350, de modo a eliminar os 

pontos críticos, e criar condições de segurança rodoviária para peões nos troços que 

atravessam as freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista" apresentada pela União das 

Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista, informou de que não houve respostas 

conclusivas, pelo que se voltou a insistir junto das entidades a quem tinha sido enviada a 

moção o favor de informar sobre o assunto. 

Comunicou a existência de um pedido de intervenção de munícipe, solicitando ao plenário 

autorização para que esta ocorra 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 Eduardo Rodrigues 

Cumprimentou os presentes. 

Disse que a Câmara Municipal de Leiria lançou um concurso de ideias, para um centro de 

atividades municipais num local que lhe deixa serias reservas. Como alternativa a este 

eventual problema sugeriu uma alternativa, cujo investimento não correrá riscos maiores 

e irá valorizar a envolvência e a cidade no seu todo: 

1- Tendo a Câmara Municipal de Leiria um edifício como o do mercado municipal, cujo 

programa e obra já veio fora do tempo, que ocupa um local e uma área privilegiada; 

2 – Como a Câmara municipal de Leiria, e bem, quer erguer um pavilhão cujas funções 

são abrangentes, renovou o desafio para que reequacionem a possibilidade de requalificar 

o edifício onde funciona o mercado municipal, mantendo as valências que tem como 

mercado e comércio na área alimentar e acrescentando outras atividades. 

Apresentou as seguintes sugestões: 

Piso -1 – Atividades relacionadas com mercado, fixando aí peixarias, talhos, frutas e 

legumes, sem custos consideráveis para quem lá exercesse atividade; 

Piso 0 – Lojas e espaços direcionados a hotelaria, alimentação e afins, tal como se pratica 

em mercados de outras cidades, com rendas para suportar custos deste mesmo 

investimento; 
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Piso 1 – Que seja ampliada consideravelmente a área deste piso para que se possam 

exercer as diversas atividades de um pavilhão multiusos, como congressos, exposições e 

desporto, tirando vantagens da sua envolvência e localização privilegiadas. Relembrou 

que o arquiteto Ernesto Korrodi escolheu esta perspetiva para disfrutar do seu e nosso 

castelo a partir da sua residência. 

Desta forma mantêm-se o estacionamento junto ao estádio cuja importância é crucial na 

entrada norte da cidade, não agravando o já problemático tema que é o estacionamento.  

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

apresentou, colocando à votação, um voto de pesar pela morte do Dr. Mário Soares, 

personalidade relevante da vida política nacional dos séculos XX e XXI e ex-Presidente da 

República Portuguesa. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de 

pesar pela morte do Dr. Mário Soares, personalidade relevante da vida política 

nacional dos séculos XX e XXI e ex-Presidente da República Portuguesa. 

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

aos senhores deputados municipais que se inscreveram no período antes da ordem do 

dia. 

Intervenção do senhor deputado municipal Francisco Marques (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Disse que foi recentemente notícia a aprovação de um concurso de ideias para o centro 

de atividades municipais. O grupo municipal do PSD congratula-se com o lançamento 

desta iniciativa, que só peca por tardia. Referiu o processo que decorreu da apresentação 

do plano de mobilidade, que se iniciou com uma tentativa de debate público incipiente e 

se revelou insuficiente, de que foi prova toda a contestação e posterior alargamento do 

prazo por parte da Câmara Municipal para a sua discussão, inclusivamente com a criação 

de um grupo de trabalho no âmbito da Assembleia Municipal. Também agora lhe parece 

que este processo começa mal, até porque a Assembleia Municipal não tem conhecimento 

desta iniciativa e, em termos de programação estratégica, seria interessante que se 

começasse por debater neste contexto e porque não alargar a um debate ao nível da 

sociedade civil. É evidente que Leiria carece de uma infraestrutura deste género, 

necessita de um pavilhão multiusos e de um local para congressos, para realização de 

concertos e todas as valências contempladas, mas a participação cívica e a participação 

da Assembleia Municipal seria importante no sentido de se consensualizar, consolidar e de 

se criarem prioridades no âmbito funcional deste equipamento, para que não seja “um 

Rossio funcional numa betesga espacial”. Perguntou se já existem estudos que prevejam 

a interação deste equipamento com outros existentes na cidade, nomeadamente o 
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próprio estádio municipal e a problemática do topo norte, e qual o nível do impacto na 

zona. 

Considera que o concurso de ideias, dando origem ao desenvolvimento de um projeto 

num prazo de quarenta dias será algo precipitado porque se trata de uma obra complexa, 

já para não falar sobre as questões de ordem orçamental, manifestamente insuficientes. 

Demonstrou, por isso, reservas relativamente ao início deste processo, muito à imagem 

de algumas outras iniciativas que a Câmara tomou, nomeadamente na aquisição de 

edifícios (como é o caso do adquirido à EDP), que não terá sido suficientemente refletido 

e consolidado. 

Expressando uma declaração de interesse, lamentou ter de voltar a falar sobre o 

problema do Bairro dos Anjos, tendo por diversas vezes confrontado o senhor vereador 

Lino Pereira e o senhor Presidente da União de Freguesias sobre o grave o problema do 

estacionamento/questão da acessibilidade no entroncamento entre a travessa do Hospital 

e a rua Bordalo Pinheiro. A zona é extremamente condicionada do ponto de vista do 

espaço, a circulação automóvel faz-se com alguma dificuldade e o estacionamento é uma 

carência, o que acarreta enormes constrangimentos aos residentes. A Câmara fez uma 

obra de requalificação num terreno que estava devoluto, um arranjo exterior que, na sua 

opinião, não acautelou a situação, sendo que inúmeras vezes acontece que a rua fica 

bloqueada, com todos os constrangimentos que tal acarreta. 

Apresentou, a pedido, uma revindicação dos pais da escola do primeiro ciclo da Gândara 

dos Olivais, na qual funciona um contentor com condições inaceitáveis em termos 

funcionais para um componente de apoio familiar, para receber as crianças no período 

fora do horário escolar. Este equipamento, que complementa a escola, não tem 

sanitários, o que obriga as 43 crianças, educadoras e funcionárias, a atravessar o pátio, 

independentemente das condições atmosféricas, para ir à casa de banho. Também na 

mesma escola, curiosamente, as crianças estiveram impedidas de participar no desfile de 

carnaval porque, alegadamente, a Câmara não quis pagar à PSP, tendo-se sentido 

constrangido com o comentário de que afinal “há alunos de primeira e de segunda na 

cidade pois os outros participaram”.  

Intervenção do senhor deputado municipal Pedro Melo Biscaia (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Aludiu à recente assembleia de jovens deputados de Leiria, que se saldou num êxito 

extraordinário. No momento em que se ouve dizer que há um deficit de participação 

democrática e que a juventude se alheia dos temas da vida política, salientou o êxito da 

iniciativa do pelouro da educação da Câmara Municipal de Leiria, integrado no seu projeto 

educativo, na organização da assembleia de jovens deputados de Leiria com alunos do 

ensino secundário das várias escolas do concelho que têm esta valência educativa. O 



                
 Município de Leiria 
                    Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 1/2017, de 24 de fevereiro – Quadriénio 2013/2017  7 

entusiasmo, a pertinência dos temas debatidos, a lisura com que decorreu a sessão são 

indicadores muito positivos, e é um motivo de satisfação, do interesse da juventude em 

refletir sobre a realidade local e até na disponibilidade de propor soluções para alguns 

problemas. Felicitou a iniciativa e a Câmara Municipal, que tem potencialidades para 

voltar a acontecer, melhorando-a e divulgando-a.  
Também uma breve nota para esta primeira assembleia municipal de 2017, ano em que 

se comemora o centenário do nascimento do escritor leiriense - e mais propriamente 

gandarense - Manuel Ferreira, que poucos conhecem mas que foi uma figura de dimensão 

nacional e até internacional. Ainda hoje são feitas teses de mestrado e doutoramento, em 

todo o mundo lusófono, com base nos estudos de Manuel Ferreira. A Câmara Municipal, a 

União de Freguesias de Marrazes e Barosa, o Agrupamento de Marrazes, a Escola 

Secundária Afonso Lopes Vieira e o Museu Escolar de Marrazes, já reuniram no sentido de 

promover - ao longo do ano - algumas iniciativas que assinalem o centenário do 

nascimento deste grande leiriense.  
Intervenção do senhor deputado municipal Luís Pinto (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Sob a forma de breve reflexão, abordou um assunto que raramente ou mesmo nunca é 

debatido neste órgão. Falou dos sem-abrigo que existem nosso concelho. Apesar do 

enorme esforço do pelouro da ação social do município, no sentido de apoiar as famílias 

mais vulneráveis, com sejam o apoio aos medicamentos, à habitação etc, estão também 

em ação no terreno várias associações que se dedicam ao apoio aos sem-abrigo, aos 

arrumadores de carros, às prostitutas e prostitutos. Ainda assim, o problema dos sem-

abrigo permanece como uma situação não resolvida, apesar de que felizmente não 

existem muitos casos, cerca de 12, mas que urge dar resposta. Referiu a Impulsar, uma 

das associações que está a fazer um estudo para o levantamento desta situação. 

Desafiou o Município para que, conjuntamente com a sua rede social, as associações, as 

empresas – a exemplo de projetos e experiencias em curso noutros concelhos, com 

excelentes resultados a este nível – providencie no sentido da resolução deste problema 

social e integração dos sem-abrigo. Atualmente existem boas experiencias a esse nível e 

seria bom que em 2017 todos se empenhassem na resolução de um problema que, face 

ao numero de cidadãos que estão nesta situação, não lhe parece nada difícil para um 

concelho com esta dimensão resolver.  

Intervenção do senhor deputado municipal António Luís Santos (PCP) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição da moção do grupo municipal do PCP: 

Sobre transferência de competências para os órgãos das autarquias locais. 

A descentralização administrativa, nos termos da Constituição da República Portuguesa, 
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tem como fim o reforço da coesão nacional e de solidariedade inter-regional e a promoção 

da eficácia e da eficiência da gestão pública, assegurando a prossecução dos interesses 

das populações. Esta descentralização envolve, entre outros aspectos, a transferência de 

atribuições para as autarquias e de competências para os seus órgãos. 

A simples transferência de competências para executar (física e financeiramente) acções, 

serviços ou investimentos e apenas desconcentração. Só podemos dizer que há 

descentralização quando a transferência incluir as atribuições, ou seja, a repartição de 

funções entre os diversos níveis constitucionais da Administração. 

A transferência de atribuições e competências deve ser acompanhada dos meios 

humanos, recursos financeiros e do património adequado ao desempenho das funções 

transferidas. De outro modo pode traduzir-se de facto, como vem acontecendo, num 

processo que resulta na redução do investimento público e na transferência da 

insatisfação das populações para o poder local. A transferência de atribuições e 

competências deve, pelo contrário, visar uma melhor e mais eficaz resposta aos direitos,  

aspirações e necessidades das populações. 

A solução a encontrar deverá passar por uma verdadeira descentralização de 

competências, conforme determina a Constituição. Um processo em que o Poder Local 

democrático se assuma como titular de atribuições — e os seus órgãos de competências 

próprias —, que faça sentido à luz do princípio da subsidariedade e complementaridade 

como forma de melhor responder aos direitos e anseios das populações e que não ponha 

em causa a universalidade das funções sociais do Estado. Objectivos que exigem, como 

garantia de coerência do processo, uma delimitação clara das atribuições e competências 

que envolva os niveis de administração central, regional e local. 

A inexistência de autarquias de nivel intermédio — as regiões administrativas — que não 

são substituiveis pelas comunidades intermunicipais (CIM) ou qualquer outra solução 

intermunicipal, é uma lacuna que é urgente resolver para podermos ter uma verdadeira e 

efectiva descentralização. 

A experiência de décadas em que, mais que transferência de competências, se 

transferiram encargos, obriga à avaliação rigorosa dos meios necessários ao exercício das 

competências consideradas, a definição do ponto de partida para a fixação do volume de 

recursos necessário e a verificação de garantias futuras quanto ao regime financeiro. 

Em face do exposto, e considerando que está em curso um processo para uma simples 

transferência de competências e para alteração na orgânica das comissões de 

coordenação e desenvolvimento regional (CCDR), a Assembleia Municipal de Leiria, 

reunida em 24 de Fevereiro de 2017, decide: 

1. Reafirmar a descentralização administrativa como condição essencial para o 

desenvolvimento local e regional. 
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2. Reiterar a necessidade de criar as regiões administrativas, factor indispensável a um 

processo coerente de delimitação de responsabilidades entre os vários níveis da 

Administração, a sua reforma democrática e à defesa da autonomia dos municípios. 

3. Apelar à eliminação de todas as restrições à autonomia do poder local em matéria 

financeira, orçamental, organizacional, material e humana. 

4. Declinar novas transferências de competências até estar garantida a dotação das 

autarquias com os meios indispensáveis ao seu pleno exercício, presente e futuro. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, informou que a 

moção apresentada não foi previamente distribuída, nos termos do Regimento, tendo 

questionado o plenário sobre a aceitação da mesma, ao que não houve manifestação 

contra. 

Colocou à apreciação a moção apresentada pelo grupo municipal do PCP, Sobre 

transferência de competências para os órgãos das autarquias locais. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 17 abstenções, 

aprovar a moção Sobre transferência de competências para os órgãos das 

autarquias locais, apresentada pelo grupo municipal do PCP. 

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

senhor Presidente da Câmara Municipal. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Cumprimentou os presentes. 

Solicitou autorização para que os senhores vereadores Gonçalo Lopes, Ricardo Santos e 

Anabela Graça respondam às questões relacionadas com os seus pelouros. 

Respondeu ao senhor deputado Francisco Marques que quanto ao concurso de ideias, a 

intenção é deixar desenvolver o processo e a seu tempo será dado conhecimento à 

Assembleia, cumprindo com as competências e com a lei que vigente.  

Em relação ao Bairro dos Anjos, conhece o assunto e o dossier. Já houve placas 

instaladas e placas arrancadas e a polícia pouco consegue resolver. É um problema que 

não tem fácil solução. Quem ali vive sabe bem como é e o que tem acontecido. 

Intervenção do senhor Vereador Ricardo Santos 

Cumprimentou os presentes. 

Disse que relativamente ao mercado municipal está em estudo um projeto de 

reconversão de todo o edifício. O que está previsto para o edifício poente é o rés-do-chão 

com o mercado municipal, associado a este piso, e no exterior, haverá um espaço coberto 

para os pequenos produtores; para o primeiro piso, com possível extensão ao edifício 

nascente, uma vez que existe aquele pequeno canal que liga o edifício poente ao edifício 

nascente, está previsto a instalação de várias “startups”; Em relação ao piso de rés-do-

chão do edifício nascente, será entretanto arranjado todo o espaço, incluindo todas as 
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instalações sanitárias. Está previsto também a substituição de toda a cobertura do edifício 

e a requalificação das fachadas do mesmo. 

Intervenção do senhor Anabela Graça 

Cumprimentou os presentes. 

Relativamente à questão da escola do primeiro ciclo da Gândara dos Olivais, disse que 

esta não tem nenhum contentor, que existe mas sim no jardim-de-infância e que é a 

própria escola que faz a gestão. Existe uma coordenadora de estabelecimento, uma 

educadora que organiza as crianças, para ter tempo, a partir das 15h30, nas salas do 

edifício principal. Essa gestão não é da responsabilidade do Município mas sim da 

competência do agrupamento de escolas onde está o Jardim de Infância. 

Acrescentou que a Câmara reuniu com a direção do agrupamento dos Marrazes e com as 

associações de Pais e não foi levantado qualquer problema relativamente à situação 

colocada na presente sessão relativamente às casas de banho e o diretor do 

agrupamento, que é o responsável pelas suas instalações e pela sua gestão, nunca 

comunicou nada do que foi dito. 

Quanto ao assunto do desfile de carnaval 2017. No agrupamento de escolas dos 

Marrazes, oito escolas solicitaram à PSP para desfilarem pelas ruas. Aconteceu que a PSP, 

depois de tantas solicitações, não conseguiu dar resposta a todas. Estas saídas não 

implicam corte de trânsito e não é necessário licenciamento. A Câmara não tem 

absolutamente nada a ver com esta situação. É o diretor que solicita à PSP o 

acompanhamento durante o percurso no próprio passeio. Faz parte do plano anual de 

atividades e está coberto pelo seguro. O que aconteceu nesta situação é que os pedidos 

chegaram à PSP muito em cima da hora. Este tipo de atividades devem ser organizadas 

previamente e, neste caso concreto, a PSP não teve a possibilidade de dar resposta a 

tanto desfile porque este ano as escolas resolveram, e muito bem, prosseguir esta 

atividade.  

  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

  

Ponto 1 

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. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, deu a palavra ao  
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senhor deputado municipal José Augusto Esteves, do PCP. 

Intervenção do senhor deputado municipal José Augusto Esteves (PCP) 

Reportando à página n.º 9 do relatório, item estudos e projetos, está referenciado um 

estudo para a Avenida Heróis de Angola, ou pelo menos uma intervenção. Perguntou do 

que é que se trata.  

Mencionou também que nas páginas 27, 28 e 29, na parte do desporto, verificou que uma 

grande parte do que se pretendia planear é relativo ao ano de 2015 e 2016.  

Acrescentou que estes relatórios, tal como são apresentados, não ajudam nada a 

conhecer a intervenção e a atividade do Município. É um montão de informação, o 

essencial não está ali e não se consegue perceber o andamento de um conjunto de coisas 

e particularmente quando se referem, julga ter havido algum engano, a obras de 2015 e 

2016. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Respondeu que o processo de intervenção na Avenida Heróis de Angola tem a ver com as 

infraestruturas, uma vez que é prioritária a substituição de condutas porque há problemas 

pluviais. O atual caneiro também não tem condições e esse projeto vai fazer a separação 

física de águas para os dois lados da cidade, uma obra que é altamente prioritária. 

Pediu desculpa quanto ao lapso do relatório nas páginas referidas. A justificação terá sido 

um copypaste em relação ao relatório do ano passado, pois são projetos que vêm desde 

2015. 

Ponto 2 

2. IV Modificação ao orçamento - 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos, 1.ª Revisão ao Plano de Actividades, 1ª Alteração ao Orçamento 

da Receita e 4ª Alteração ao Orçamento da Despesa – Apreciação, discussão e 

votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou o ponto. 

Súmula: 

a) 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos com vista a acolher os Contratos 

Interadministrativo – Estabelecimentos de Ensino a celebrar com algumas Juntas de 

Freguesia do Concelho; 

b) 1.ª Revisão ao Plano de Atividades com vista a acolher os Contratos 

Interadministrativo – Piscinas Municipais a celebrar com as Juntas de Freguesia de 

Caranguejeira e Maceira para a gestão e manutenção das Piscinas Municipais de 

Caranguejeira e Maceira, o projeto “Leiria sobre Rodas” no âmbito das Funções Sociais – 

Desporto – Programa de Desporto Informal e reforçar os valores para anos seguintes da 

ação 1.1.1. – 99 – Diversas Aquisições Bens e Serviços – Serviços; 
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c) 1.ª Alteração ao Orçamento da Receita com vista a acolher o parecer da CCDR relativo 

à contabilização da receita municipal oriunda da Taxa de Resíduos Sólidos, ou seja 5% do 

valor da TGR – Taxa de Gestão de Resíduos liquidada pela APA – Agencia Portuguesa do 

Ambiente; 

d) 4.ª Alteração ao Orçamento da Despesa com vista a albergar o entendimento da DGAL 

emanado na Nota Explicativa, disponibilizada em dezembro de 2016, em que os encargos 

inerentes a estágios profissionais ou outras atividades consideradas como trabalhos 

socialmente necessários (ex. Contratos Emprego-Inserção, Contratos Emprego-Inserção 

+, estágios PEPAL, programa ocupacionais, …) devem ser registados como transferências 

correntes, ou seja na rubrica da despesa 04. 

O objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal aprove - de acordo com 

as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL - Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, 

combinadas com a alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de Setembro - a 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e a 1.ª Revisão ao 

Plano de Atividades.  

A aprovação dos restantes documentos supra indicados [1.ª Alteração ao Orçamento da 

Receita e 4.ª Alteração ao Orçamento da Despesa] é da competência da Câmara 

Municipal (vide alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, combinada com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL). 

Intervenção do senhor deputado municipal José Augusto Esteves (PCP) 

Perguntou se a gestão das piscinas, provavelmente viu mal, não tinha sido entregue à 

Associação do Bairro dos Anjos. Porque é que de repente vem agora a pretensão para 

entregar esta gestão a duas freguesias? Porque é que há esta alteração e o que é que 

aconteceu? Que avaliação foi feita e como chegaram a esta conclusão? 

O senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro, solicitou autorização para 

ser o senhor vereador Gonçalo Lopes a responder. 

Intervenção do senhor Vereador Gonçalo Lopes 

Cumprimentou os presentes. 

No que respeita à gestão das piscinas municipais da Maceira e Caranguejeira, a 

introdução desta verba resulta de estar prestes a terminar o contrato celebrado com o 

Bairro dos Anjos, no dia um de Junho deste ano. Para salvaguardar o que será uma nova 

etapa da gestão das duas piscinas, com mais de vinte anos de existência, e que têm um 

nível de utilização extremamente baixo, entende a Câmara que após estarem 

devidamente reabilitadas - intervenção que se pretende fazer ainda no decorrer deste 

verão - estará em condições de ter equipamentos de prática desportiva e de formação na 

área da natação em melhores condições para poder atrair novos públicos nessas 
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freguesias. As Juntas de freguesias foram desafiadas a tentar desenvolver um programa 

de impulso na atração de públicos novos, sobretudo de base local.  

Enalteceu o notório trabalho desenvolvido pelo Bairro dos Anjos. Nestas piscinas mais 

distantes onde têm os seus principais utentes tem sido uma tarefa bem mais difícil para 

captação. Por isso será preparada uma delegação de competências nas Juntas. 

Intervenção do senhor deputado municipal Fábio Seguro Joaquim (CDS-PP) 

Cumprimentou os presentes. 

Tendo em conta que o contrato foi realizado para a gestão das piscinas Municipais de 

Leiria, Caranguejeira e Maceira, perguntou o que está pensado - uma vez que 

Caranguejeira e Maceira irão ter delegação de competências - para a piscina municipal de 

Leiria em concreto. 

Intervenção do senhor Vereador Gonçalo Lopes 

Respondeu que relativamente à piscina municipal de Leiria está numa fase de avaliação e 

balanço do trabalho efetuado pelo Bairro dos Anjos, que em termos de funcionamento e 

de prática tem tido um bom desempenho. É um parceiro do Município, é a principal escola 

de formação de natação do concelho de Leiria e tem muitos atletas  

Será definido um modelo, que poderá ser de continuidade ou de passar a ser gerida 

novamente pela Câmara e tal vai depender da avaliação do trabalho e do enquadramento 

legal. 

Intervenção do senhor deputado municipal José Augusto Esteves (PCP) 

Disse que o grupo municipal do PCP vota contra este descarregar numa coletividade a 

responsabilidade de gestão e a manutenção de um conjunto de equipamentos que 

envolve verbas avultadas. 

Referiu ainda que no ponto 13 deste ponto está consagrada a possibilidade de uma 

distribuição de verbas às freguesias no corrente ano. Perguntou porque é que não está 

efetivamente consagrada essa verba nesta proposta de revisão já que dela consta outras 

verbas para eventos que não terão a mesma necessidade.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Respondeu que está consagrado um pagamento, a ser efetuado já no mês de março, que 

cobre contratos interadministrativos para as freguesias. O valor de 8 mil euros para cada 

freguesia é para desenvolvimento de melhor atendimento. Foi o que ficou consignado e 

nada tem a ver com as outras situações. 

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

ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 11 votos contra e 6 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 16 de fevereiro de 2017, cujo teor se dá por transcrito e, em 
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consequência, autorizar a IV modificação ao orçamento – 1.ª Revisão ao Plano 

Plurianual de Investimentos, 1.ª Revisão ao Plano de Atividades, 1.ª Alteração 

ao Orçamento da Receita e 4.ª Alteração ao Orçamento da Despesa. 

Ponto 3 

3. Contrato-Programa a celebrar entre o Município de Leiria e o Teatro José 

Lúcio da Silva – Apreciação, discussão e votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou o ponto, cuja proposta vem no seguimento das recomendações do revisor 

oficial de contas. 

Súmula: 

Pretende-se que a Assembleia Municipal de Leiria aprove a minuta de Contrato-Programa 

a celebrar entre o Município de Leiria e o Teatro José Lúcio da Silva e a assunção do 

compromisso plurianual que venha a ocorrer, nos termos do estabelecido pela alínea c) 

do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e dos 

Pagamentos em Atraso). 

O Contrato‐ Programa resulta da necessidade de se dotar o Teatro José Lúcio da Silva dos 

meios financeiros indispensáveis à prossecução das competências que lhe foram 

transferidas pela Câmara Municipal de Leiria no que diz respeito à gestão do Teatro José 

Lúcio da Silva para o ano de 2017. 

Não havendo inscrições para intervenção, o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal – José Manuel Silva, submeteu o ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 05 de janeiro de 

2017, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar a minuta de 

Contrato-Programa entre o Município de Leiria e o Teatro José Lúcio da Silva, 

para a atividade direta deste e aprovar a assunção do compromisso plurianual 

resultante do presente contrato, nos termos do estabelecido pela alínea c) do 

n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos 

e dos Pagamentos em Atraso). 

Ponto 4 

4. Assunção de compromissos 

4.1 Autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos da 

Câmara Municipal de Leiria – Para conhecimento. 

O senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro, dispensou apresentação. 

Súmula: 

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, emitiu autorização prévia genérica favorável, 
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aquando da aprovação dos documentos previsionais para o ano de 2016, à assunção de 

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

compromissos:  

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

Plano; ou 

ii. 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, só poderá 

efectuar-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.  

Esta autorização impõe que seja enviado à Assembleia Municipal, para conhecimento, 

uma informação onde constem os compromissos plurianuais assumidos. 

Não houve pedidos de intervenção. 

A Assembleia Municipal de Leiria tomou conhecimento da listagem, constante do 

anexo à deliberação da Câmara Municipal datada de 16 de fevereiro, com os 

compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica 

concedida (Anexo F). 

4.2 Autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria – Para conhecimento. 

O senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro, dispensou apresentação. 

Súmula: 

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro (Lei 

dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso), a assunção de compromissos 

plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de 

investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação 

técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita a 

autorização prévia da Assembleia Municipal. 

O objetivo desta deliberação é dar conhecimento à Assembleia Municipal dos 

compromissos plurianuais assumidos em 2016, e ainda não comunicados, (vide anexo à 

deliberação da Câmara Municipal de Leiria de 16 de fevereiro de 2017, já enviada), ao 

abrigo da autorização prévia genérica por este Órgão  concedida em sessão de 4 de 

dezembro de 2015, aquando da aprovação dos Documentos Previsionais dos SMAS de 

Leiria para 2016-2019, através da emissão de autorização prévia genérica favorável à 

assunção de compromissos plurianuais, nos seguintes casos: 

a) Resultem de projetos ou ações constantes das Opções do Plano; 
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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. 

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

Disse que a listagem é aleatória e não há possibilidade de acompanhar nem assuntos 

nem conjuntos porque os números não são sequenciais e nada é sequencial.  

Questionou porque consta a emissão e renovação de cartões de cidadão e se assim é a 

quem pois tem atribuído a verba de €1.950,00; a obtenção certificados de registo 

criminal. De quem e a quem; o pagamento à PSP para passarem multas de 

estacionamento. Para quem reverte o dinheiro da multa?  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, informou que a 

resposta às questões colocadas será transmitida. 

A Assembleia Municipal de Leiria tomou conhecimento da listagem, constante da 

deliberação da Câmara Municipal datada de 16 de fevereiro, dos compromissos 

plurianuais cujos respetivos procedimentos se iniciaram ao abrigo da 

autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais 

concedida aos SMAS de Leiria. 

Ponto 5 

5. Declarações de carácter obrigatório, no âmbito do artigo 15.º da Lei n.º 

22/2015, de 17 de março – Para conhecimento. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou o ponto. 

Súmula: 

De acordo com a nova redacção da LCPA (Lei dos Compromissos e Pagamento em 

Atraso), introduzida pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, o Município de Leiria, na 

pessoa do Senhor Presidente da Câmara Municipal, deve declarar que todos os 

compromissos plurianuais existentes, a 31 de dezembro de 2016, se encontram 

devidamente registados na base de dados, central, de encargos plurianuais e emitir uma 

declaração com todos os pagamentos e recebimentos em atraso à data de 31 de 

dezembro do ano de 2016. 

Não houve pedidos de intervenção. 

A Assembleia Municipal de Leiria, em cumprimento do estipulado na alínea c) do 

n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 22/2015, de 17 de março, tomou conhecimento 

das declarações contidas na deliberação da Câmara Municipal de Leiria datada 

de 12 de fevereiro de 2017, cujo teor se dá por transcrito.   

Ponto 6 
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6. Novo Anexo I do Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica 

em Baixa Tensão no Município de Leiria, assinado em 31 de julho de 2001 – 

Apreciação, discussão e votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou o ponto, decorrente de protocolo celebrado entre a ANMP e a EDP 

Distribuição. 

Súmula: 

O objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal de Leiria aprove o 

Protocolo transcrito na deliberação da Câmara Municipal, já distribuída, que tem como 

finalidade, alterar o Anexo I ao contrato de concessão da distribuição de energia elétrica 

em baixa tensão, celebrado entre o Município de Leiria e a EDP Distribuição, em 31 de 

Julho de 2001 [contrato denominado “RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA EM BAIXA TENSÃO NO MUNICÍPIO DE LEIRIA”] 

sendo aquele Anexo I substituído pelo Anexo do Protocolo ora em análise, que dele faz 

parte integrante, e que passa a ser designado de “Novo Anexo I” (do contrato celebrado 

em 31 de julho de 2001). 

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

Disse estranhar que se procure apenas economizar dinheiro e não se tome o cuidado na 

utilização de luzes de LED (Light Emiting Diode), que não é tão simples como parece, que 

introduz na rede elétrica um ruído fortíssimo que pode afetar equipamentos hospitalares. 

Por outro lado, as LED (Light Emiting Diode) com temperatura de cor compreendida entre 

3000 K e 5000 K são perigosas porque de 3000 graus K para cima tem uma grande dose 

de azuis e certos ultravioletas que afeta a retina das pessoas e dos animais, 

nomeadamente algumas aves. 

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

ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo da sua competência prevista na 

alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, deliberou por maioria, com 2 abstenções, aprovar a proposta da 

Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 02 de fevereiro de 

2017, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar o protocolo que 

tem como objetivo alterar o Anexo I ao contrato de concessão da distribuição de 

energia elétrica em baixa tensão, celebrado entre o Município e a EDP 

Distribuição em 31 de Julho de 2001 [contrato denominado “RENOVAÇÃO DO 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA EM 

BAIXA TENSÃO NO MUNICÍPIO DE LEIRIA”] sendo aquele Anexo 1 substituído 
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pelo Anexo ao presente Protocolo, que dele faz parte integrante, agora 

designado “Novo Anexo I”. 

Ponto 7 

7. Afetação de uma parcela com a área de 44,7 m2 para integrar o domínio 

público municipal – Caminho Municipal – Apreciação, discussão e votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou o ponto. 

Súmula: 

Submete-se à aprovação da Assembleia Municipal, a afetação ao domínio público 

municipal, de uma parcela com a área de 44,7 m2, sita em Leiria, na União das 

Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, a confrontar de Sul com Jaime Marques, 

de Norte com Manuel Vieira de Carvalho, de Nascente com Rua dos Mártires e a Poente 

com espaço do domínio público municipal, cedido, no âmbito do Loteamento n.º 8/77, 

para o domínio público municipal. Esta parcela está devidamente identificada e 

documentada nos anexos à deliberação, já enviada à Assembleia Municipal, destinando-se 

a arruamento. 

Não houve pedidos de intervenção. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto no Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, alterada, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 16 de 

fevereiro de 2017, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar a 

afetação ao domínio público municipal, para arruamento, a parcela de terreno 

com a área de 44,7 m2, devidamente assinalada em planta anexa à proposta e 

da qual faz parte integrante. 

Ponto 8 

8. Estorno de verba de 2016, no âmbito do contrato interadministrativo 

celebrado com a Junta da União de Freguesia de Monte Real e Carvide – 

Apreciação, discussão e votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou o ponto. 

Súmula: 

Estorno referente à diferença verificada entre a importância cabimentada e comprometida 

para execução do contrato interadministrativo de delegação de competências, assinado 

entre a Câmara Municipal de Leiria e a Junta de Freguesia da União de Freguesia de 

Monte Real e Carvide, para gestão e manutenção do Posto de Turismo de Monte Real em 

2016, e a despesa efetivamente utilizada/gasta. Esta divergência de verbas entre o 

cabimentada e comprometido, versus o efetivamente gasto, deve-se ao facto do contrato 
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só produzir efeitos após a sua entrada em vigor, o que ocorreu após a respetiva 

assinatura. Tendo havido, aqui um hiato de tempo entre a sua aprovação e a entrada em 

vigor, não foi necessário utilizar toda a verba prevista, pelo que deve ser estornado o 

valor cabimentado e comprometido em excesso [€1.679,08]. Uma vez que o aludido 

contrato interadministrativo, devidamente cabimentado e comprometido, foi aprovado 

pela Assembleia Municipal, na sua sessão de 29 de março de 2016, esta decisão deve ser 

aprovada pelo mesmo Órgão.  

Não houve pedidos de intervenção. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 16 de fevereiro de 

2017, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar o estorno de 

verba de 2016, no âmbito do contrato interadministrativo celebrado com a Junta 

da União de Freguesia de Monte Real e Carvide. 

Ponto 9 

9. Concursos 

9.1 Aquisição de gás - Convite ao abrigo ao Acordo Quadro [AQ 1/2015], 

celebrado pela Central de Compras da Comunidade Intermunicipal da Região de 

Leiria - Autorização da realização da despesa, abertura do procedimento e 

aprovação da repartição de encargos por mais de um ano económico - Apreciação, 

discussão e votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou o ponto. 

Súmula: 

Com a presente deliberação pretende-se que a Assembleia Municipal autorize a assunção 

dos encargos plurianuais, ao abrigo da sua competência indicada na deliberação, já 

distribuída, uma vez que o procedimento concursal epigrafado gerará despesas que darão 

lugar a encargo orçamental em mais do que um ano económico. A competência para a 

abertura do procedimento concursal é da Câmara Municipal, mas este só poderá iniciar-

se, depois da Assembleia Municipal autorizar a assunção dos encargos plurianuais. 

Não houve pedidos de intervenção. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto no Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, alterada, e nos termos do disposto nos n.º 1 e n.º 

6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aplicado por força da 

alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

conjugado com a alínea c) do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro – 

Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 
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deliberação de 02 de fevereiro de 2017, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, na sequência de autorização da abertura do procedimento por 

convite ao abrigo do Acordo Quadro 01/2015 – CIMRL – Fornecimento de Gás, 

celebrado pela Central de Compras da CIMRL, nos termos do artigo 259.º do 

Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovar a repartição de encargos em mais 

do que um ano económico, condição imprescindível para a abertura do 

procedimento. 

Ponto 

9.2 Aquisição dos serviços de recolha e transporte a destino final adequado de 

resíduos urbanos (RU), resíduos de construção e demolição (RCD), da 

responsabilidade do Município, e dos serviços de limpeza urbana no Concelho de 

Leiria – Concurso limitado por prévia qualificação, com anúncio no Jornal Oficial 

da União Europeia (JOUE) - Autorização da realização da despesa, abertura do 

procedimento e aprovação da repartição de encargos por mais de um ano 

económico - Apreciação, discussão e votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou o ponto. 

Súmula: 

Com a presente deliberação pretende-se que a Assembleia Municipal autorize a assunção 

dos encargos plurianuais, ao abrigo da sua competência indicada na deliberação, já 

distribuída, uma vez que o procedimento concursal epigrafado gerará despesas que darão 

lugar a encargo orçamental em mais do que um ano económico. A competência para a 

abertura do aludido procedimento concursal de aquisição de serviços é da Câmara 

Municipal, mas este só poderá iniciar-se, depois da Assembleia Municipal autorizar a 

assunção dos encargos plurianuais. 

Intervenção do senhor deputado municipal José Augusto Esteves (PCP) 

Disse que o grupo municipal do PCP está de acordo quanto à questão essencial. Embora 

não seja a questão em discussão, questionou quanto à necessidade de experiência 

mínima de 10 anos relativamente ao adjudicatário, pois afunila muito o acesso ao 

concurso por parte das empresas. A anterior proposta de 3 anos estava muito bem e era 

muito mais justa que a agora indiciada na deliberação da Câmara. 

Intervenção do senhor deputado municipal Francisco Marques (PSD) 

Afirmou que merece reserva à bancada municipal do PSD a questão da experiência a 

exigir às empresas concorrentes, decisão que sabe ter sido posterior ao início da 

preparação das peças do procedimento pelos serviços técnicos da Câmara Municipal, e 

limitará as empresas que pretenderem concorrer. Referiu as medidas que constam das 
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peças do procedimento que salvaguardam a existência da qualidade dos concorrentes, 

pelo que lhes parece não muito adequada a exigência dos 10 anos por limitar o leque. 

Também não concordam com a possibilidade de a frota ser constituída apenas por 50% 

de veículos movidos a gás natural, pois é em 11% mais favorável a utilização deste tipo 

de veículos.  

Referiu ainda que os únicos condicionalismos de ordem técnica que a Câmara impõe são 

as questões do combustível a utilizar e a renovação dos contentores, deixando de fora o 

facto de existirem zonas históricas com condicionamentos urbanísticos que levantam 

várias dificuldades à operação dos veículos de recolha do lixo. Deveriam ser considerados, 

em termos de recolha, equipamentos diferenciados para estas zonas, com veículos de 

menores dimensões e talvez uma maior disseminação desses equipamentos. Igualmente 

a utilização de contentores de grandes dimensões tem um impacto ambiental negativo 

muito sentido pelas populações, aspeto que deveria ter merecido maior atenção por parte 

da Câmara Municipal. 

A bancada municipal do PSD propôs uma alteração ao programa de concurso, 

considerando uma frota constituída por veículos 100% a gás, que se retome a exigência 

dos 3 anos de experiência por parte dos concorrentes e considerando a diferenciação no 

depósito e recolha de lixo em zonas históricas ou com condicionamentos em termos 

urbanísticos. 

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

Disse concordar com a posição das bancadas municipais do PSD e do PCP quanto aos 10 

anos pois os 3 anos seriam suficientes. Em termos de recursos humanos exigidos, 

considera que só uma grande empresa poderá disponibilizar o exigido pois implicam 

custos avultados. Sugeriu que nas zonas urbanas deveriam circular veículos a gás e nas 

zonas rurais é de admitir os veículos a diesel. Abordou ainda a questão da segurança e o 

tempo entre cargas dos veículos. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Respondeu que o concurso é internacional e a exigência da experiência de 10 anos 

justifica-se pois não se pretende que venha uma empresa de outro país, constituída há 4 

ou 5 anos, com preços que coloquem em causa o futuro e a qualidade dos serviços. 

Quanto à frota, é preciso perceber que há zonas no concelho em que um carro a gás, 

carregado, não sobe. Em termos técnicos, foi transmitido que os veículos a gás e elétricos 

têm ainda algumas dificuldades técnicas, pelo que se considera não valer a pena correr 

riscos. 

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

ponto a votação. 
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A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto no Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, alterada, e nos termos do disposto nos n.º 1 e n.º 

6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/ 99, de 8 de junho, aplicado por força da 

alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

conjugado com a alínea c) do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei 

dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), deliberou por maioria, com 

11 votos contra e 4 abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de 

Leiria contida em sua deliberação de 16 de fevereiro de 2017, cujo teor se dá 

por transcrito e, em consequência, na sequência de autorização de abertura do 

procedimento por Concurso limitado por prévia qualificação, com anúncio no 

Jornal Oficial da União Europeia (JOUE), para aquisição dos serviços de recolha e 

transporte a destino final adequado de resíduos urbanos (RU), resíduos de 

construção e demolição (RCD), da responsabilidade do Município, e dos serviços 

de limpeza urbana no Concelho de Leiria, aprovar a repartição de encargo 

orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua 

realização, condição imprescindível para a abertura do procedimento. 

Intervenção do senhor deputado municipal José Augusto Esteves (PCP) – Declaração 

de voto 

Reafirmou que o sentido de voto a favor, da bancada municipal do PCP, é para garantir a 

extensão do contrato por mais 1 ano. Relativamente às questões de fundo, embora não 

fossem o objeto da discussão, a sua bancada mantem a mesma opinião. 

Intervenção do senhor deputado municipal Francisco Marques (PSD) – Declaração de 

voto 

Disse que o voto contra da bancada municipal do PSD não significa a vontade de criar um 

obstáculo a que se lance o concurso mas porque considera que o prazo de experiência 

afunila demasiado o leque de concorrentes. Sendo certo que existirá a possibilidade de 

concorrerem empresas estrangeiras com experiência inferior a 10 anos certamente que 

também as haverá com experiência superior a 10 anos. 

Ponto 10 

10. Regulamento da Publicidade do Município de Leiria - Apreciação, discussão e 

votação. 

O senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro, solicitou autorização para 

apresentação do Ponto pelo senhor Vereador Ricardo Santos 

Intervenção do senhor Vereador Ricardo Santos 

Apresentou o ponto. 

Súmula: 
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A Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, alterada, estabelece as regras gerais a que deve 

obedecer a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial, 

atribuindo aos órgãos municipais a competência para elaborar e aprovar os necessários 

regulamentos de execução.  

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, que veio simplificar o 

regime de exercício de diversas atividades económicas, no âmbito da iniciativa 

Licenciamento Zero, foi limitado o âmbito da afixação ou inscrição de mensagens 

publicitárias de natureza comercial sujeitas a licenciamento, em especial as relacionadas 

com a atividade do estabelecimento, o que conduziu à alteração do Regulamento em 

vigor, conforme publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 118, de 20 de junho de 

2012. 

Após quatro anos de vigência destas normas regulamentares, houve a necessidade de: 

i) Introduzir e aperfeiçoar conceitos, explicitar normativos e simplificar procedimentos de 

gestão dos processos, sobretudo investindo na sua progressiva desmaterialização; 

ii) Adequar o modo de funcionamento da Administração Local a um paradigma de 

prestação digital de serviços públicos, designadamente através da implementação de um 

conjunto de medidas de atendimento multicanal e digital; 

iii) Ajustar as normas de licenciamento de publicidade à realidade dos factos e Elaborar 

um Regulamento mais «amigável» com simplificação de procedimentos para o munícipe e 

de mais fácil compreensão e consulta. 

O projeto de regulamento foi submetido a audiência dos interessados e a consulta 

pública, nos termos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA).  

Foram ouvidas as juntas de freguesias ou uniões de freguesias do concelho, a DECO - 

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, a ACILIS – Associação Comercial e 

Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós, a NERLEI- Associação Empresarial da Região 

de Leiria e a IP - Infraestruturas de Portugal, SA. 

Analisado o projecto de regulamento e os contributos recebidos nas fases de audiência 

dos interessados e de consulta pública, foi elaborada a proposta final de Regulamento de 

Publicidade do Município de Leiria e a Câmara Municipal aprovou-a e, agora, submete-a à 

aprovação da Assembleia Municipal de Leiria, sendo o objetivo da deliberação, que a 

Assembleia Municipal a aprove. 

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

Leu o documento com atenção e referiu pontos contraditórios. Referiu, nomeadamente a 

página 5, alínea 3 e) e n.º 8, em que é exigido uma planta de localização fornecida pela 

Câmara Municipal, quando disponível. Se a planta não existir não é fornecida e se tal 

acontecer os documentos não estarão completos e o interessado não poderá concorrer; a 
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página 7 – reclame: esqueceram outros locais onde não poderão ser afixados, como seja 

as caixas da EDP e as caixas de telecomunicações; página 13, alínea f) – palas: a sua 

colocação nos moldes propostos condiciona a utilização por quem tem mobilidade 

reduzida; página 17 – condições de instalação – reclames luminosos, iluminados e 

eletrónicos, artigo 47.º: falta de dados relativos a intensidade luminosa. Referiu ainda o 

Anexo 1, que não é elaborado pela Câmara Municipal, página 25 – locais sobre jurisdição 

de outras entidades: alínea 1e), que refere que não deve possuir qualquer fonte de 

iluminação direcionada para a estrada capaz de provocar encadeamento. Como não 

consta no regulamento, não se aplica em Leiria.  

Não estando contra a proposta, sugeriu a retirada do ponto para correção das falhas do 

sistema ou a Câmara assuma as falhas e complemente o documento. 

Intervenção do senhor Vereador Ricardo Santos 

Respondeu que o site da Câmara tem disponível a planta de todo o concelho e é sempre 

possível retirar a planta pretendida. Outras questões mais técnicas também poderão ser 

aferidas. O documento foi a discussão pública, está de acordo com a legislação nacional 

em vigor. 

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

ponto a votação, tal como foi apresentado. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do 

artigo 25.º e da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, alterada, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 16 de 

fevereiro de 2017, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar a 

proposta do Regulamento da Publicidade do Município de Leiria. 

Ponto 

11. Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria 

(EMAAC-Leiria) - Apreciação, discussão e votação. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal – Gonçalo Lopes, solicitou 

autorização para apresentação do Ponto pelo senhor Vereador Ricardo Santos 

Intervenção do senhor Vereador Ricardo Santos 

Apresentou o ponto. 

Súmula: 

O Município de Leiria aderiu ao protocolo de colaboração com o consórcio 

ClimAdaPT.Local, liderado pelo CCIAM (Center for Climate Change Impacts, Adaptation 

and Modelling) da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e do qual fazem 

parte várias entidades portuguesas e norueguesas (administrativas, académicas e 

organizações não governamentais), bem como outros 25 municípios portugueses que 
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cobrem a globalidade das comunidades intermunicipais, as áreas metropolitanas do 

Continente e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

Desta adesão resultou o desenvolvimento do documento anexado à deliberação 

distribuída – a proposta de Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de 

Leiria (EMAAC-L) – onde é identificado um conjunto integrado de opções de adaptação 

para responder ao expectável clima futuro. Sendo este o primeiro instrumento definidor 

de grandes linhas orientadoras de médio e longo prazo do Município, pretende-se que 

seja um ponto de partida para o contínuo desenvolvimento de políticas territoriais 

coerentes e integradas, 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. 

A proposta de EMAAC (ou Estratégia) foi presente à sessão ordinária da Assembleia 

Municipal de 16 de dezembro de 2016, por proposta da Câmara Municipal. Nessa sessão 

todos os grupos municipais manifestaram concordância geral com a elaboração da 

Estratégia, contudo foram levantadas questões relativas ao documento apresentado que 

levaram a Câmara Municipal a retirá-lo da votação para a sua revisão nos aspetos 

abordados.  

O documento foi reanalisado pelos serviços municipais envolvidos na sua elaboração e foi 

realizada uma reunião com os grupos municipais (no pretérito dia 1 de fevereiro), na qual 

foram esclarecidos os aspetos suscitados na sessão da Assembleia Municipal e foram 

revistas e alteradas, em conformidade com as intervenções daqueles, as formulações, 

designadamente, quanto à divisão administrativa do território municipal em freguesias e 

uniões de freguesias, ao sistema ferroviário, aos cenários de projeção de temperaturas 

durante o presente século, às previsões de implementação do Plano e à composição da 

Comissão Local de Acompanhamento.  

Na sua reunião de 16 de fevereiro de 2017, a Câmara Municipal de Leiria depois de ter 

analisado o assunto, no uso dos poderes conferidos pela legislação indicada na 

deliberação, deliberou por unanimidade aprovar a Estratégia Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas de Leiria (EMAAC-L), a qual faz parte integrante da mesma, e, em 

conformidade, submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal. 

O objetivo da presente proposta da Câmara Municipal é que a Assembleia Municipal, ao 

abrigo da sua competência prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 25.º do anexo I à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a Estratégia Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas de Leiria. 

Intervenção do senhor deputado municipal José Augusto Esteves (PCP) 

A bancada municipal do PCP vota a favor, na esperança de que alguns dos conjuntos de 

medidas venham a ser concretizados. No entanto, subsistem algumas contradições e 
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preocupações, particularmente quanto à zona da Almuinha Grande, reservando para o 

ponto 14 a decisão definitiva quanto à revogação do plano de pormenor daquela zona. 

Intervenção da senhora deputada municipal Maria Odete João (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Reafirmou a importância do documento, considerando-o orientador e fundamental para os 

desafios futuros em termos de alterações climáticas. Referiu indicadores futuros 

contemplados no documento, como sejam as questões da mobilidade e a concessão dos 

transportes públicos, com projeção futura de utilização de veículos menos poluentes e 

movidos a energias alternativas; o parque habitacional, será fundamental investir na 

reabilitação, considerando que deveria ainda considerar medidas de discriminação 

positiva para casas reabilitadas transformadas em casas autossustentáveis em termos 

ambientais. 

Disse ainda que a Câmara Municipal deve ser impulsionadora de medidas de natureza 

ambiental nas suas obras públicas. Referiu o Centro Escolar dos Marrazes, em construção, 

e o possível recurso ao uso de energias alternativas e utilização eficiente da água. Referiu 

a iluminação pública e as muitas formas de uso de energias alternativas, para tornar 

Leiria numa cidade mais sustentada. Referiu também as fontes de poluição, em particular 

as suiniculturas, indicadas no documento como uma matéria que tem dado mau nome à 

cidade e à região. É preciso um olhar mais atento e que a comissão de acompanhamento 

existente deve ser mais proactiva na construção da ETES, tanto mais que que a Recilis 

pediu novamente o adiamento da sua construção. 

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

Freguesia de Caranguejeira) 

Cumprimentou os presentes. 

Alertou para a enorme plantação de eucaliptos que se está a gerar na freguesia de 

Caranguejeira. É grave o que está a acontecer (nos últimos 10 anos passou de 5 para 

90), com a consequente falta de água, bem imprescindível. Advertiu a Câmara para a 

falta de fiscalização e a necessidade de tomar medidas antes que ocorram intempéries, 

na sequência do corte dos eucaliptos e zonas afetadas pelos incêndios. 

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

ponto a votação, tal como foi apresentado. 

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

aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 

16 de fevereiro de 2017, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, 

aprovar as propostas de alteração à Estratégia Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas de Leiria (EMAAC-L), a qual, com os respetivos anexos 

(anexo U), se republica e faz parte integrante da presente deliberação. 
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Ponto  

12. Proposta ciclovia do rio Lis – criação de um circuito clicável e/ou pedonal, 

utilizando as margens do rio Lis, apresentada pelo grupo municipal do PS – 

Apreciação, discussão e votação. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, relembrou que 

este ponto foi apresentado na sessão anterior e proposto o seu envio a todos os membros 

para posterior apreciação e votação na presente sessão, o que aconteceu.  

Convidou o proponente a apresentar o ponto, para posterior discussão e votação. 

Intervenção do senhor deputado municipal Mário Carvalho (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Relativamente à proposta/ou moção, esclareceu alguns pormenores que poderão ser 

importantes para se perceber a vantagem da aprovação e posterior envio a quem de 

direito, se eventualmente aprovada. 

Disse ser uma pena que não seja aproveitada a vinda de um secretário de estado do 

ambiente entretanto a Leiria, para ver as obras do rio Lis, para apresentar o projeto.  

É preciso perceber que esta ciclovia, ou ecopista ou ecovia, como se queira chamar, não 

tem impacto ambiental. É uma infraestrutura que não é poluente, segura, não tem 

qualquer tipo de risco de acidentes, um reduzido custo de implementação, porque o que 

se pretende é que seja só objeto de adaptação e não é necessário fazer obras de 

infraestruturas. Os custos da manutenção são baixos, porque é para as pessoas passarem 

de bicicleta ou a pé e não tem que se fazer qualquer tipo de reposição de pisos. Tem 

também um forte benefício para a saúde e, mais importante ainda, é de utilização 

gratuita. Em relação a desvantagens, não encontrou nenhuma e tem a grande 

oportunidade de poder ser referenciada e divulgada como sendo a segunda maior 

ecopista de Portugal. Seria muito importante, não só para a região mas também a nível 

nacional, divulgar isto como sendo a primeira ou até mesmo a segunda ecopista do país. 

Concretizar este projeto necessita de compromissos, que têm de existir para se fazer esta 

infraestrutura. Tem de passar pela Câmara Municipal em primeiro lugar, saber até que 

ponto é que a Câmara está disponível para enquadrar esta obra no plano de atividades; 

Quanto às freguesias, cada uma terá que assumir a manutenção e a limpeza da área que 

lhe é confinante; Existem ainda outras entidades que poderão ser chamadas a assumir 

compromissos, nomeadamente a SIMLIS, a Associação de Caça e Pesca e a Associação de 

Regantes. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, sem prejuízo de 

por à discussão a proposta, uma vez que não tem efeitos práticos a não ser como 

recomendação, para que venha a integrar o plano de atividades da Câmara no próximo 
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ano, sugeriu a sua apresentação como proposta de recomendação para que a Câmara 

proceda ao estudo para sua implementação, uma vez que é da sua competência. 

Intervenção do senhor deputado municipal José António Silva (PSD) 

Cumprimentou os presentes.  

Disse que o documento presente é uma proposta. É um ponto como todos os outros que 

incluem a presente sessão. Falou-se em proposta e em moção. Há uma diferença 

significativa entre proposta e moção. Se for para se fazer nada pode-se aprovar como 

moção. Será enviada para o Ministério do Ambiente, possivelmente, dá-se conhecimento 

à Câmara mas não se faz nada. Se for como proposta serão responsabilizadas a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia pois uma vez aprovada não é preciso constar no plano 

de atividades do próximo ano e passa a ser uma obrigação com a coresponsabilidade das 

Juntas de Freguesia pela manutenção.  

É bom que se saiba o que se vai que votar porque se tal acontecer como proposta e for 

aprovado a Câmara vai ter que fazer a obra. Se for aprovado como moção, será enviado 

a quem se entender, dado conhecimento da vontade, mas ninguém fica obrigado, de 

facto, a concretizar nada.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, reiterou a sua 

sugestão de votação como proposta de recomendação, que não vincula mas obriga à sua 

apreciação e em sede própria decidir se há ou não condições para ser concretizado. 

Naturalmente que a Câmara Municipal, no seu planeamento em conjunto com as juntas e 

com outras entidades, estudará a sua viabilidade.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

A propósito deste ponto informou que atualmente está a ser feito o levantamento 

topográfico deste eventual circuito clicável desde as Cortes até S. Romão, para ligar ao 

percurso Polis. A seguir será o levantamento da zona da estação de Leiria até ao limite do 

concelho. Batalha e Porto de Mós vão fazer o mesmo em relação ao rio Lena, e depois 

espera-se que a Marinha Grande também o faça até à foz, de modo a termos uma pista 

clicável talvez não desde a nascente, nas Fontes. O que se pretende com este 

levantamento é elaborar posteriormente o respetivo projeto. Uma vez executada, haverá 

pista desde o centro das Cortes até à foz de Vieira de Leiria. 

Intervenção do senhor deputado municipal José Augusto Esteves (PCP) 

Saudou a proposta, louvável no sentido de procurar encontrar uma solução para este 

circuito, da nascente até à foz do rio Lis. Julgo que é positivo.  

Deu razão ao senhor Presidente da Assembleia Municipal pois o documento não é possível 

ser decidido a não ser como recomendação. A Assembleia não pode decidir a utilização de 

meios de instituições que têm a sua autonomia. É evidente que o se pode fazer é 

encontrar uma forma de dizer que a Câmara deve liderar um processo que leve, 
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eventualmente, a parcerias. A solução passa pela recomendação ao município para liderar 

o processo e não dar a ideia de que a Assembleia manda nas freguesias. As freguesias 

têm a sua autonomia administrativa e financeira e fazem do dinheiro aquilo que muito 

bem os dirigentes das respetivas freguesias entendem por bem.    

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

Disse que a ideia de criar uma ciclovia ao longo do rio Lis é interessante e concorda com 

ela. Referiu, no entanto, o exemplo da estrada Atlântica e sua ciclovia invadida pelas 

plantas infestantes e pelas areias. Significa que mesmo numa zona de fácil conservação 

nada se faz e entre a Marinha Grande e a praia também existe uma ciclovia que cada vez 

está menos transitável. 

Neste caso a situação é muito mais complicada porque os muros que vão ter que ser 

feitos serão para conter o rio e têm grandes manutenções. Para já vai obrigar a passar 

viaturas como tratores e outras coisas para fazer esse trabalho e tem de ter capacidade 

para passarem viaturas de maior dimensão pois a água, no inverno, ataca e é preciso 

manter as paredes. Também não vislumbra cada presidente de Junta de Freguesia com 

uma máquina de sulfatar às costas ou uma tesoura na mão a tirar os infestantes. Tem de 

ser uma máquina para cortar e é preciso largura da via.  

A sua proposta é que este documento seja uma recomendação à Câmara. Pode-se 

recomendar que a Câmara pense numa ciclovia na estrutura que vai ter que ser efetuada 

ao longo do Rio. Por outro lado, esta ciclovia, para bicicletas elétricas também não é 

possível porque não terão autonomia suficiente para ir e voltar. As baterias têm de ser 

carregadas no caminho e são necessárias estações de carga de bicicletas ao longo do 

percurso.  

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

Freguesia de Caranguejeira) 

Congratulou-se com esta posição e com este estudo, mas esqueceram-se de um ponto 

muito importante. A ribeira do Sirol nasce na Caranguejeira e tem um vale bonito que é o 

Lapedo. É bom que também seja objeto de estudo. Apelou à Câmara que na ligação à 

nascente das Cortes o faça até à Vieira contemplando as duas nascentes porque são 

muito fortes e o “Olho do Vale Sobreiro” é muito bonito, e tem sempre muita água. 

Intervenção do senhor deputado municipal Ventura Tomaz (Presidente da Junta de 

Freguesia de Coimbrão) 

Cumprimentou os presentes.  

Entende que o presente documento é uma recomendação porque a segunda parte do 

traçado situa-se no concelho da Marinha Grande e vai muito para além do concelho de 

Leiria. Congratulou-se com o projeto, uma forma de ligar a cidade à orla costeira e às 

freguesias mais afastadas e a cidade também deve premiar isso.  
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Respondeu ao senhor deputado municipal Pereira de Melo que na estada Atlântica as 

faixas paralelas às ciclovias no concelho de Leiria estão limpas e recomenda-se uma 

viagem entre o Carriço e a Praia do Pedrógão. Relativamente à questão do troço na 

Marinha Grande, este confina na quase totalidade com a freguesia do Coimbrão e poderá 

ser a maior parte do traçado clicável que se vier a realizar. A ciclovia nesse espaço situa-

se na freguesia da Vieira e não sabe se esta estará disponível para a sua manutenção. O 

Coimbrão irá estar disponível para estudar essa possibilidade, mediante um protocolo 

com a Câmara Municipal, uma vez que se situa fora do espaço geográfico da freguesia.   

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

Freguesia de Bidoeira de Cima) 

Cumprimentou os presentes. 

Disse considerar o projeto fantástico, interessantíssimo para todos os leirienses e uma 

mais-valia para o concelho.  

Sugeriu ao proponente, Mário Carvalho, a sua apresentação como uma proposta do 

orçamento participativo. Seria um projeto transversal a todo o concelho, a ser feito numa 

base plurianual, só em função daquilo que é o valor que está adstrito para cada ano, uma 

forma de dignificar os orçamentos participativos que deveriam ter interesse generalizado 

para todo o concelho. Embora não contemple a Bidoeira, há muitos bidoeirenses que 

praticam BTT que certamente irão utilizar esse circuito.  

Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

Cumprimentou os presentes.  

Discordou da sugestão de alterar a ordem de trabalhos que está aprovada e dela consta 

proposta e não recomendação. Uma proposta é para ser aplicada se for aprovada, a 

menos que o proponente aceite transformar a proposta em recomendação. Se o 

proponente não tiver essa deferência, essa proposta é mesmo para ser levada a cabo por 

parte da Câmara Municipal de Leiria. Se houver necessidade, no âmbito da aplicação da 

proposta, de contactar com a Câmara Municipal da Marinha Grande para promover a 

finalização da ecovia, então essa incumbência deve ser exercida pela Câmara Municipal 

de Leiria, que fica mandatada por esta Assembleia para concretizar a proposta que foi 

aprovada. Entende que a sugestão de transformar a proposta em recomendação é uma 

forma de desvalorizar a sua importância, que foi incluída na ordem de trabalhos como 

proposta. Já agora uma última nota. Uma proposta destas tem todo o perfil para ser 

integrada no se tem vindo a discutir há uns meses, que se chama Plano Estratégico de 

Mobilidade e Transportes para o Município de Leiria, que era apenas um Plano Estratégico 

de Mobilidade e Transportes para a zona urbana e periurbana da cidade de Leiria. Porque 

se fosse um plano estratégico para todo o Município, faz todo o sentido que esta ecovia 



                
 Município de Leiria 
                    Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 1/2017, de 24 de fevereiro – Quadriénio 2013/2017  31 

tivesse sido considerada e porventura outras, como já foi sugerido a zona do Lapedo e na 

ribeira do Sirol.  

Intervenção do senhor deputado municipal José Cunha (Presidente da União de 

Freguesias Leiria, Pousos, Barreira e Cortes) 

Cumprimentou os presentes.  

O rio Lis nasce na União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, na localidade 

das Fontes, e percorre cerca de 15 ou 16 kms nesta União de Freguesias. Em termos de 

manutenção é algo que tem de ser muito bem pensado pois é uma área muito grande, 

que dá muito trabalho e muita despesa.  

Afirmou que tudo o que seja intervir no rio agrada ao seu executivo porque pode vir 

colmatar uma falha que a cidade tem. Leiria é a cidade do Lis, que sempre foi utilizado 

como recurso económico importante e a perda desse valor fez com que se virasse as 

costas ao rio. Já se falou na possibilidade de prolongar o Polis até à nascente, e seria 

importante ter a sua linha de água como um recurso, já que não tem valor económico 

para a agricultura, de atração de pessoas às suas margens, utilizando esse valor 

económico que é o Turismo para poder aproveitar essa situação.  

É apologista que a Câmara deva liderar este projeto e já o está a começar a fazer com o 

levantamento topográfico. São centenas e centenas de proprietários que é preciso 

contactar e é preciso ter algum cuidado. 

Intervenção do senhor deputado municipal Francisco Marques (PSD) 

Disse que como ciclista, sentiu-se quase obrigado afalar. Na União de Freguesias de 

Leiria, Pousos, Barreira e Cortes se encontrarão provavelmente as zonas de mais difícil 

implementação, precisamente porque existem terrenos particulares que vêm até ao rio. 

No entanto, o restante percurso é fácil de implementar, já existe e grande parte dele 

constitui-se na mota do rio. Trata-se de limpar os matos, regularizar a superfície da mota 

e tem todo o interesse até do ponto de vista da manutenção das próprias barreiras no 

percurso do rio porque, sendo utilizadas, as pessoas prestam atenção ao que se passa e 

assim mais facilmente detetam algum problema que surja. Ninguém se esqueceu dos 

problemas que surgiram na zona de Monte Real. O documento deveria manter-se como 

uma proposta da Assembleia, para se implementar, e até vem na sequência de uma 

promessa eleitoral do Partido Socialista. Os custos de manutenção, na maior parte do 

traçado, não terão o impacto que existe na zona urbana, porque se trata provavelmente 

de uma via revestida a saibro ou macadame e sem iluminação. 

Intervenção do senhor deputado municipal José Augusto Esteves (PCP) 

Disse que não é desvalorizar quando se propõe alterar a proposta para recomendação, é 

salvar a proposta. Não vota propostas que impliquem gastos numa freguesia de que não 

faz parte. Ou o proponente aceita que ela seja transformada em recomendação ou então 
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é necessário ter em conta que que se estará a cometer uma ilegalidade porque trata-se 

de decidir que alguém assuma a responsabilidade de implementar um projeto que não 

decidiu.  

Intervenção do senhor deputado municipal Mário Carvalho (PS) 

Sem demérito de ninguém, disse que nesta sessão coisas que revelam um profundo 

desconhecimento da situação. Não é preciso construir muros. Trata-se da manutenção do 

que existe, das margens do rio para fazer uma ciclovia. As pessoas sabem que quando as 

propriedades confinam com os cursos de água tem de se deixar uma zona de segurança 

para a limpeza das linhas de água. Mais disse que se consta no programa eleitoral a 

execução pela Câmara de uma ciclovia, deverá ser esta a colaborar com as freguesias no 

sentido de viabilizar o processo. Referiu o Polis e o seu estado atual de abandono e 

vandalismo, que não é cuidado por ninguém.  

Reafirmou que o que se pretende, e consta da própria proposta, são os gastos de 

manutenção reduzidos. O que se pretende é que isso seja considerado como proposta, 

independentemente de ser aprovada ou não. 

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

documento foi apresentado como moção na sessão ordinária de dezembro de 2016. Não 

foi discutido e remetido para a sessão seguinte. Foi o próprio que pediu o agendamento 

porque lhe pareceu que algo absolutamente consensual. 

É óbvio que o senhor deputado municipal Mário Carvalho pode ter a interpretação que 

entender, mas o que é verdade é que esta proposta não tem nenhuma validade - e já 

houve intervenções nesse sentido - se não for aprovada como uma recomendação à 

Câmara pois a Assembleia estaria a votar em matérias que não lhe dizem diretamente 

respeito já que não pode decidir qual é o plano de investimentos que vai ser feito.  

Acrescentou que se o senhor Presidente, ou alguém da Câmara, na sessão anterior, 

tivesse dito que o assunto já estava em estudo e a ser feitos estudos topográficos, nem 

sequer tinha apresentado a proposta nem a tinha agendado porque ela perdia eficácia 

como tal.  

Intervenção da senhora deputada municipal Maria Odete João (PS) 

Em jeito de interpelação à Mesa sobre a condução dos trabalhos disse que a Assembleia 

não pode aprovar este documento enquanto proposta porque essa é da competência do 

órgão executivo. A Assembleia Municipal aprova um orçamento anual a que a Câmara 

está obrigada. O que se propõe tem custos e só poderia ser aprovado enquanto 

recomendação, sendo certo que a Câmara, de algum modo, já está a fazer esse trabalho.   

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

novamente o proponente, ao que foi respondido aceitar ser o documento submetido como 

recomendação. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, submeteu o 

ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 7 votos contra e 2 

abstenções, aprovar a Proposta ciclovia do rio Lis – criação de um circuito 

clicável e/ou pedonal, utilizando as margens do rio Lis, apresentada pelo grupo 

municipal do PS, como recomendação e seu envio à Câmara Municipal de Leiria. 

Intervenção do senhor deputado municipal José António Silva (PSD) – Declaração de 

voto 

Afirmou que não é que não reconheça o interesse nesta obra, mas não podia votar 

favoravelmente pelas alterações que o senhor Presidente da Assembleia Municipal fez no 

decurso dos trabalhos, que prepotentemente intimidou o proponente da proposta para 

este tipo de votação.  

Ponto 13  
13. Apoio às Freguesias para promoção e salvaguarda articulada dos interesses 

próprios das suas populações – Apreciação, discussão e votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou o ponto. 

Súmula: Este apoio tem como objetivo, apoiar a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das populações das freguesias, que atravessam uma maior dificuldade de 

prossecução das suas competências próprias, devido ao aumento das suas atribuições e 

ao facto dos seus órgãos e eleitos, desde alguns anos a esta parte - com a agregação de 

freguesias e com a entrada em vigor da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro - terem um 

volume maior de competências. 

Ora, as transformações legislativas que levaram a esse aumento de competências e de 

atividades/trabalho, exigem às freguesias uma estrutura de trabalho, de recursos 

humanos e de organização interna, capaz de responder cabalmente aos interesses 

próprios das populações, que reclamam uma atuação rápida, imediata e de proximidade, 

para atacar e resolver, desde logo, os problemas mais prementes que as atingem. 

Assim, para ajudar na resposta a estas situações, o objetivo desta deliberação é que a 

Assembleia Municipal de Leiria aprove, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do 

Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o apoio às freguesias, de valor igual a € 

8.000,00 (para cada freguesia), sendo o pagamento efetuado, numa única vez, no 

próximo mês de março. 

Intervenção do senhor deputado municipal José Augusto Esteves (PCP) 

Perguntou qual é o critério que a Câmara aplica porque distribui igualmente a cada 

freguesia €8.000,00 quando toda a argumentação do documento vai no sentido de 

premiar quem teve que se ajustar face às alterações decorrentes das agregações das 
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freguesias. Entende haver alguma injustiça neste apoio igual para todas porque há um 

conjunto de freguesias que atualmente tem outras e mais dificuldades que não tinham no 

passado. 

Intervenção do senhor deputado municipal Ventura Tomaz (Presidente da Junta de 

Freguesia de Coimbrão) 

Esclareceu que este apoio surgiu por entendimento entre as freguesias e o executivo 

camarário e decorre dos protocolos de delegação de competências, que vieram 

transformar as juntas de freguesia em autênticos prestadores de serviços do erário 

público ao serviço do Município. Tal acarretou um reforço dos serviços administrativos 

para as juntas de menor dimensão, em que os executivos não estão a tempo inteiro ou 

nem estão a meio tempo (caso do Coimbrão), o que obriga a uma maior disponibilidade e 

gasto de tempo quer do executivo da junta quer dos seus elementos de apoio, por forma 

a cumprir com toda a carga administrativa. Este apoio não é suficiente mas foi consensual 

entre todos e é uma forma de a Câmara apoiar os executivos das freguesias na 

prossecução do objetivo de prestar um melhor serviço aos fregueses. 

Intervenção do senhor deputado municipal José António Silva (PSD) 

Disse que já em 2015 interveio para esclarecer o que parecia ser uma discrepância face 

às realidades tão diferentes das freguesias do concelho, agravadas pela agregação. 

Sugeriu à data a retirada dos considerandos, mas não foi ouvido, que voltam novamente 

em 2016 exatamente com o mesmo teor, o que levanta novamente problemas. Exemplo 

disso foi a intervenção do senhor deputado José Augusto Esteves. 

Crê que o objetivo é o apoio e a salvaguarda dos interesses dos munícipes, com que 

todos concordarão, sem necessidade do tipo de considerandos desajustados. 

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

ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência prevista na alínea j) do 

n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, 

deliberou por maioria, com 2 abstenções, aprovar a proposta da Câmara 

Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 02 de fevereiro de 2017, cujo 

teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar o apoio às Freguesias para 

promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das suas populações. 

Ponto 14 

14. Plano de Pormenor da Almuinha Grande – Revogação – Apreciação, 

discussão e votação. 

O senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro, solicitou autorização para 

apresentação do Ponto pelo senhor Vereador Ricardo Santos 
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Intervenção do senhor Vereador Ricardo Santos 

Apresentou o ponto. 

Súmula: O objetivo desta deliberação é que a Assembleia Municipal, nos termos do artigo 

127.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, publicado pelo Decreto-

Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, revogue o Plano de Pormenor da Almuinha Grande, tendo 

em atenção, conforme determina o n.º 1 [Os programas e os planos territoriais podem 

ser objeto de revogação sempre que a avaliação da evolução das condições ambientais, 

económicas, sociais e culturais assim o determine] do aludido artigo: 

i) A evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais, que 

fundamentam esta possibilidade, nomeadamente, com realização em 90% do edificado 

previsto; 

ii) As modificações viárias resultantes da realização do Euro 2004; 

iii) A relocalização do Horto Municipal; 

iv) A construção do Campo de Treinos; 

v) A extinção da Cooperativa Agrícola de Leiria e Marinha Grande; 

vi) A elaboração do atual projeto do Jardim da Almuinha; 

vii) A entrada em vigor da revisão do PDM, que define e assegura as condicionantes e as 

regras de ocupação desta área. 

Intervenção do senhor deputado municipal José Augusto Esteves (PCP) 

Disse que Leiria tem tido muita dificuldade em planear. Referiu o plano de pormenor do 

Carpalho, que ficou na gaveta, e o plano de pormenor do centro histórico, com 

regulamento aprovado e cuja carta ficou na gaveta. O argumento da presente proposta 

invoca uma lei que, dizem, permite a sua revogação. A função social daquela zona 

mantem-se igual há décadas e não vislumbra qual foi a alteração da função económica 

que origine a revogação do plano. Perguntou quais são, de facto, os fundamentos desta 

decisão pois não podem ser as alterações do plano económico e social que a lei prevê. 

A bancada municipal do PCP vota contra porque Leiria precisa de instrumentos para 

manter as regras na ocupação do espaço urbano e não o contrário. Não há razão 

nenhuma para a revogação deste plano com os fundamentos invocados. Articulando o 

ponto da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria e este 

ponto, tudo é contraditório e a Assembleia deveria ponderar bem esta decisão para 

salvaguarda do desenvolvimento harmonioso da cidade e do concelho. 

Intervenção do senhor deputado municipal Francisco Marques (PSD) 

Secundou parte da argumentação da intervenção do senhor deputado municipal José 

Augusto Esteves. Disse ainda que não só no concelho de Leiria mas no país o 

planeamento estratégico, urbano, mesmo em pormenor, por iniciativa pública tem sido 

sempre um problema, um parente pobre da gestão do território do país. É um mau 
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princípio a revogação de um plano em vigor. O crescimento da cidade foi protagonizado 

por operações de loteamento, uma espécie de planeamento urbano privado que, em 

grande parte das situações, é muito menos qualificado. Existem graves problemas, entre 

os quais o da mobilidade, que resultam da não existência de planeamento e uma visão 

estratégica para a cidade e para o concelho. 

A argumentação apresentada não se reveste da consistência e relevância que seria 

suposto existir e a revisão do PDM não propôs qualquer revogação, nem sequer alteração. 

No documento consta que a Câmara vai candidatar a execução do jardim da Almuinha ao 

programa Portugal 2020, zona incluída no plano de pormenor, questionando em que é 

que o plano é impeditivo. 

Disse ainda que nem sequer o argumento da realização em 90% do edificado previsto é 

válido pois sem o plano poderão surgir iniciativas privadas que alterem as condições 

consignadas com equilíbrio em termos urbanos. 

Intervenção do senhor Vereador Ricardo Santos 

Respondeu que relativamente a este plano existem dois caminhos: ou a revogação ou a 

alteração. Em 2013 a Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) deu 

um parecer desfavorável por não concordar que para a zona onde se situa o campo de 

lançamentos estava prevista a construção do horto municipal.  

A opção da alteração pressupõe regularizar o que estava aprovado no plano de pormenor 

e a Câmara entendeu que será mais rápido a revogação, não ficando em causa o 

ordenamento da zona, uma vez que 90% da construção está feita.  

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

ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 

90.º do RJIGT, publicado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, deliberou 

por maioria, com 24 votos a favor, 13 votos contra e 8 abstenções, aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 16 de 

fevereiro de 2017, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar a 

revogação do Plano de Pormenor da Almuinha. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, solicitou ao 

plenário autorização para que os pontos 15 e 18, que implicam votações nominais, sejam 

alterados na ordem e tratados no final da sessão. 

Não houve qualquer manifestação contra. 

Ponto 16 

16. Adesão da Academia Sénior de Leiria à RUTIS - Associação Rede de 

Universidades da Terceira Idade – Apreciação, discussão e votação. 
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O senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro, solicitou autorização para 

apresentação do Ponto pela senhora Vereadora Ana Valentim 

Intervenção da senhora Vereadora Ana Valentim 

Cumprimentou os presentes. 

Apresentou o ponto. 

Súmula: O objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal analise e 

aprove a adesão do Município de Leiria à RUTIS – Associação Rede de Universidades da 

Terceira Idade, a maior rede mundial de Universidades Séniores, atendendo a que aquele 

está a desenvolver o projecto “Academia Sénior de Leiria”. 

A “Academia Sénior de Leiria” é um projeto que se encontra em execução desde maio de 

2016, tem como objetivo promover um envelhecimento ativo da população e concretizar 

uma política social integrada e participativa, promovendo a melhoria da vida dos 

munícipes, com idade igual ou superior a 55 anos, através do enriquecimento dos seus 

tempos livres. 

Atualmente, a “Academia Sénior de Leiria” integra mais de 100 séniores, que frequentam 

aulas de informática, inglês, nutrição, música, olaria e artes plásticas, sendo estas 

atividades educativas em regime não formal, sem fins de certificação e em contexto de 

formação ao longo da vida. 

A RUTIS - Associação Rede de Universidades da Terceira Idade é a entidade 

enquadradora das universidades seniores em Portugal e parceira para o desenvolvimento 

das políticas de envelhecimento ativo e da economia social. Esta IPSS é constituída por 

260 Universidades séniores e integra mais de 40.000 alunos. 

A adesão do Município de Leiria à RUTIS - Associação Rede de Universidades da Terceira 

Idade, ancorada no projeto “Academia Sénior de Leiria”, confere a oportunidade de se 

tornar membro da maior rede mundial de universidades seniores e participante num dos 

movimentos mais dinâmicos da sociedade portuguesa. Por isso, a Câmara Municipal 

propõe que a Assembleia Municipal aprove a adesão, importando a quota para 2017, em 

€60.00. Informa-se que esta adesão à RUTIS carece de visto prévio do Tribunal de 

Contas. 

Não houve pedidos de intervenção. 

O 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 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.º1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro, alterada, deliberou por unanimidade aprovar a proposta da 
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Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 05 de janeiro de 

2017, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar a adesão da 

Academia Sénior de Leiria à RUTIS - Associação Rede de Universidades da 

Terceira Idade. 

Ponto 17 

17. Espaços Culturais 

17.1 Entrada livre nos espaços culturais do Município em datas comemorativas – 

2017 – Proposta Inicial e Adenda – Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: Considerando o interesse municipal em manter, em 2017, a entrada livre nos 

espaços culturais do Município, de forma a contribuir para a sua maior divulgação através 

da dinamização de atividades que fomentem o seu usufruto pelo público, propõe-se, à 

semelhança dos anos anteriores, que a Assembleia Municipal delibere que se consideram 

as entradas nesses espaços, isentas de pagamento, nas datas comemorativas 

relacionadas com o Património e o Turismo, devidamente identificadas na deliberação da 

Câmara Municipal, de 22 de dezembro de 2016, já distribuída. Refere-se que na maioria 

destas datas, as entradas nos museus e monumentos nacionais, também, são isentas de 

qualquer pagamento. Uma vez que os preços para ingresso nos espaços culturais do 

Município estão previstos na Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Leiria, a 

decisão deve ser tomada pela Assembleia Municipal, uma vez que foi o Órgão que 

aprovou essa Tabela. 

Não houve pedidos de intervenção. 

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

ponto a votação. 

A Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, deliberou por unanimidade 

aprovar as propostas da Câmara Municipal de Leiria contidas em suas 

deliberações de 22 de dezembro de 2016 e 02 de fevereiro de 2017, cujo teor se 

dá por transcrito e, em consequência, aprovar a entrada livre nos espaços 

culturais do Município em datas comemorativas – 2017 – Proposta Inicial e 

Adenda. 

17.2 Vouchers Museus de Leiria para 2017 – Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: Trata-se de uma proposta para promover, em 2017, os Vouchers Museus de 

Leiria, na sequência do procedimento efetuado em anos anteriores, com o objetivo de dar 

continuidade a uma estratégia de fidelização e atração de turistas a Leiria, tendo como 

principais objetivos o desenvolvimento da economia local e o consequente aumento de 

visitantes aos espaços museológicos municipais, nos moldes indicadas na deliberação da 

Câmara Municipal, de 2 de fevereiro de 2017, já distribuída.  
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O objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal aprove a proposta nos 

moldes apresentados pela Câmara Municipal, uma vez que os preços para ingresso nos 

espaços culturais do Município estão previstos na Tabela de Taxas e Outras Receitas do 

Município de Leiria, razão pela qual a decisão deve ser tomada pela Assembleia Municipal, 

uma vez que foi o Órgão que aprovou essa Tabela. 

Não houve pedidos de intervenção. 

O 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 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 02 de fevereiro de 2017, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, aprovar a oferta de 1.250 Vouchers Museus de Leiria para o ano 

de 2017. 

Ponto 19 

19. (Fora da Agenda) Proposta de alterações da Carta de Princípios e Normas de 

Participação para o ciclo do OP 2017/2018 – Apreciação, discussão e votação. 

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

prática anual do júri do OP em efetuar propostas de melhoria e de alteração, presentes à 

Assembleia Municipal. O presente documento reflete algumas notas de melhoramento 

para 2017, tendo sido previamente distribuído e a votação para inclusão do ponto na 

ordem de trabalhos efetuada no início da presente sessão. 

Intervenção do senhor deputado municipal Ventura Tomaz (Presidente da Junta de 

Freguesia de Coimbrão) 

Relativamente ao ponto n.º 2 dos objetivos, para além dos que estão elencados, entende 

dever constar uma menção ou objetivo que tenha a ver com o interesse municipal do 

projeto apresentado/candidatado. Terá que haver algum cuidado na avaliação dos 

projetos apresentados. 

Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

Questionou a Câmara sobre a alteração da alínea g) do artigo 13.º das Normas de 

Participação, ipsis verbis, “Caso se verifique a duplicação de votos, prevalece sempre o 

primeiro voto efetuado e validado”. Significa que existe a possibilidade de haver 

duplicação de votos? A acontecer devem ser adotadas medidas para impedir que tal 

aconteça, questão técnica relacionada com as condições de acesso ao voto por sms. 

O senhor Diretor Municipal de Administração - Gilberto Lopes, esclareceu a dúvida, 

que não consta da gravação áudio.  
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, agradeceu e 

submeteu o ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

de alterações da Carta de Princípios e Normas de Participação para o ciclo do OP 

2017/2018. 

Ponto 15 

15. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Leiria – Pedido de 

substituição de Joana Marisa Pedrosa Vieira. Designação de novo cidadão eleitor 

para o biénio 2016/2018. 

Súmula: Nos termos do n.º 1 da alínea l) do artigo 17.º da Lei de Proteção de Crianças e 

Jovens em Perigo (CPCJ), aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, alterada, a 

Comissão Alargada da CPCJ é composta, entre outros membros, por “Quatro cidadãos 

eleitores, preferencialmente com especiais conhecimentos ou capacidades para intervir na 

área das crianças e jovens em perigo, designados pela assembleia municipal”. 

Por deliberação da Assembleia Municipal de Leiria, tomada na sua sessão ordinária de 26 

de fevereiro de 2016, a cidadã eleitora, Joana Marisa Pedrosa Vieira Correia, foi 

designada para integrar a comissão da CPCJ de Leiria, para um mandato que termina em 

março de 2018. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, informou que 

para o biénio 2016/2018 foram indicados pelas bancadas municipais cidadãos eleitores 

para integrar a Comissão Alargada da CPCJ. Na sequência do pedido de substituição da 

cidadã eleitora Joana Correia, vem a bancada municipal do PS propor o nome do cidadão 

eleitor Carlos Manuel Carvalheira Barbeiro. 

Votação nominal. 

Votos entrados em urna foram 46, sendo: 36 a favor; 5 contra e 5 em branco. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou, com 36 votos a favor, designar o 

cidadão eleitor Carlos Manuel Carvalheira Barbeiro para integrar a Comissão 

Alargada da CPCJ - biénio 2016/2018. 

Ponto 18 

18. Conselho Municipal da Cultura - Designação de 2 deputados municipais e de 

2 representantes das Freguesias do Concelho, nos termos das alíneas c) e e) do 

n.º 2 do artigo 3 do Regulamento do Conselho Municipal da Cultura – votação. 

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

Disse que a presente proposta de regulamento não está aprovada e pretende-se uma 

votação com base num documento que não está aprovado pelo Conselho. A proposta de 

votação de 2 elementos a integrar deveria ter uma redação diferente. 
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Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Disse que, salvo melhor opinião, o órgão tem que reunir e tem que reunir com os 

elementos indicados. Após a primeira reunião poderá haver propostas de alterações que 

terão de ser adequadas. 

Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

Disse entender que a Câmara Municipal deve assumir a responsabilidade de convocar o 

Conselho Municipal da Cultura e defender a proposta de 2 deputados municipais e 2 

representantes das freguesias para tomarem posse depois de o regulamento ser 

aprovado pelo Conselho, no pressuposto que serão convocados para a reunião inicial 

todos os representantes das associações e entidades designadas. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, informou que foi 

entregue à Mesa a lista A, formada pelos seguintes elementos: 

- Acácio Manuel Moreira da Bárbara 

- Maria Paula Neves de Faria 

- José Manuel da Cunha, Presidente da União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 

Cortes 

- José Artur das Neves Ferreira, Presidente da União de Freguesias de Santa Catarina da 

Serra e Chainça. 

Votação nominal. 

Votos entrados em urna foram 45, sendo: 37 votos na lista A; 6 votos em branco e 2 

nulos. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou indicar como representantes da 

Assembleia Municipal de Leiria: 

- Acácio Manuel Moreira da Bárbara 

- Maria Paula Neves de Faria 

Como representantes das Freguesias do Concelho de Leiria: 

- José Manuel da Cunha, Presidente da União de Freguesias de Leiria, Pousos, 

Barreira e Cortes 

- José Artur das Neves Ferreira, Presidente da União de Freguesias de Santa 

Catarina da Serra e Chainça. 

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. 



                
 Município de Leiria 
                    Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 1/2017, de 24 de fevereiro – Quadriénio 2013/2017  42 

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. 

 

ENCERRAMENTO 

 

E não havendo mais assuntos a tratar, o senhor Presidente deu os trabalhos por 

encerrados, eram 24h31. 

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 ACTA 

 

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 03 e 07 de abril de 2017, 

deliberou por maioria, com duas abstenções, aprovar ata. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

José Manuel Silva 

 

A Coordenadora Técnica, 

 

Manuela Vieira 

 

 

 


