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  ATA N.º 1/2018 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA DE 19 DE 

FEVEREIRO DE 2018 

 

Aos 19 dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, no auditório do Teatro Miguel 

Franco, em Leiria, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal de Leiria.         

Estiveram presentes os cinquenta e um membros que a compõem. 

Foram substituídos os seguintes membros: Laura Maria Santos de Sousa Esperança, 

substituída por Fábio Micael Costa Bernardino; Carlos António Cordeiro da Conceição, 

substituído por Maria Paula Faria; Filipe André Silva Reis, substituído por António Luís 

Santos; Cristina Manuela Oliveira Coelho, substituída por Daniela Lopes Sousa; Helena 

Cristina da Fonseca Brites, presidente da junta de freguesia de Arrabal, substituída pelo 

secretário Luís Manuel Marques Bernardino; Ventura José Rolo Tomaz, presidente da 

junta de freguesia de Coimbrão, substituído pela secretária Lucília Letra. 

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

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

Ricardo Miguel Faustino dos Santos, Rita Alves da Costa Azevedo Coutinho, Álvaro 

Madureira e Ana Silveira. 

A sessão foi presidida pelo senhor António José de Almeida Sequeira, Presidente da 

Assembleia Municipal, secretariada por José da Silva Alves, 1.º secretário, e por Célia 

Maria Magalhães Brogueira Teixeira Afra, 2.ª secretária da Mesa.  

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

horas, com a seguinte ORDEM DO DIA: 

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

financeiro 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. Orçamento participativo 2018/2019 – Proposta de alteração da carta de princípios 

e normas de participação. 

3. Declarações de caráter obrigatório, no âmbito do artigo 15.º da Lei n.º 

22/2015, de 17 de março - SMAS Leiria. 

4. Declarações de caráter obrigatório, no âmbito do artigo 15.º da Lei n.º 22-

2015, de 17 de março CM Leiria. 

5. II Modificação ao Orçamento e às Opções do Plano – I Revisão - Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento.  
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6. III Modificação ao Orçamento Municipal para 2018 - Introdução do Saldo da 

Gerência Anterior. 

7. Autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais 2017 - Listagem de compromissos plurianuais dos Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento. 

8. Autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais 2017 - Listagem de compromissos plurianuais da Câmara. 

9. Entrada livre em datas comemorativas nos espaços culturais – 2018. 

10. Espaços Culturais 

10.1. Entradas gratuitas no Moinho do Papel - Isenção de taxas. 

10.2. Museu mais Ativo 2018 – Isenção de pagamento de taxas. 

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

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

(AAAF) – Transferência de Apoios - ano letivo 2017/2018 (janeiro a julho de 2018.  

12. Apoios/auxílios às Freguesias. 

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

conhecimento da Assembleia Municipal, entre julho e dezembro de 2017. 

14. Processo Genérico n.º 24/17 - Sociedade “D & N, Lda.”. 

15. Processo Genérico n.º 56/17 - “Quinta do Açude Real, Unipessoal, Lda.”. 

16. Processo Genérico n.º 67/17 - Sociedade “Abílio de Sousa Moreira, Lda.". 

17. Processo Genérico n.º 61/17 - Sociedade "Suinijanardo -Produção, 

Exploração e Comercialização de Suínos, Lda.". 

18. Processo Genérico n.º 65/17 - Sociedade "Suinimoura Agropecuária, Lda.". 

19. Processo Genérico n.º 66/17 - Sociedade "Porcosta, Lda.". 

20. Processo Genérico n.º 68/17 - Sociedade "Quinta do Monte Grande, Lda.". 

21. Processo Certidão n.º 142/18 - Sociedade "Indoorhouse - Imobiliária, Lda." 

- Proposta de reconhecimento de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e do 

Imposto Municipal sobre Transmissões (IMT). 

22. Alienação de parcela de terreno do domínio privado municipal para a 

construção de um parque de estacionamento. 

23. Aprovação das Condições e Programa da Hasta Pública de Cedência em 

Direito de Superfície do prédio sito em Carpalho, União das Freguesias de Leiria, 

Pousos, Barreira e Cortes para construção de um parque de estacionamento 

público. 

24. Pedido de Certidão n.º 1039/17 - Paula Cristina Rodrigues Martins. 

25. Relatório anual de atividades 2017 da CPCJ de Leiria de acordo com o 

estipulado na alínea h) do nº 2 do artº 18º da LPCJP. 
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O Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida Sequeira, 

cumprimentou os presentes e deu início à sessão. 

Mencionou o problema de entrega dos e-mails enviados pelo gabinete de apoio à 

Assembleia Municipal, e que já foi referenciado junto da divisão de informática e do 

senhor Presidente da Câmara Municipal, que se encontram informados de todos os 

problemas que têm surgido. Ele mesmo, Presidente da AM, teve necessidade de criar 

mais dois endereços de e-mail para permitir que as mensagens enviadas pelo gabinete de 

apoio sejam recebidas. Os deputados não têm recebido algumas das convocatórias, 

documentos importantes e as mais diversas informações de interesse. Não será por certo 

um problema insolúvel e que se espera esteja em breve sanado. Solicitou aos deputados 

que ao receberem um e-mail, acusem sempre a sua receção de forma a que se possa 

utilizar outra via em caso de necessidade. 

Submeteu à apreciação a ata n.º 6/2017, da sessão extraordinária realizada em 20 de 

novembro de 2017, tendo sido aprovada por maioria. 

Submeteu à apreciação a ata n.º 7/2017, da sessão ordinária realizada em 15 de 

dezembro de 2017 tendo sido aprovada por maioria. 

Informou que no período que decorreu entre as duas sessões, a de 19 de fevereiro e a 

anterior, convocou uma reunião da Comissão de Líderes que teve lugar no dia 25 de 

janeiro onde estiveram presentes todos os representantes dos grupos políticos. A ordem 

de trabalhos teve 2 pontos. O 1.º referiu-se ao artigo 21.º do Regimento, instalação das 

comissões permanentes e o outro ponto ao artigo 33.º que trata a distribuição por temas 

do período antes da ordem do dia. Referiu que as comissões existem por natureza e a sua 

instalação depende da vontade da mesa mas, não obstante, pensou ouvir os líderes para 

obter outras opiniões, tendo sido instaladas efetivamente as comissões, uma prática que 

não tem sido comum nos últimos mandatos, mas que se encontra regimentada e deveria 

ser posta em exercício. Para cumprir o que determina o artigo 21º do Regimento 

designaram-se os respetivos presidentes: 

  

- Comissão de assuntos sociais: Célia Afra   

- Comissão de Economia, administração e finanças: António Sequeira 

 -Comissão de Educação, juventude e emprego: Célia Afra 

 -Comissão de Obras municipais: José Alves 

  -Comissão de Urbanismo, planeamento e ambiente: José Alves 

  

Ficou entendido que cada um dos partidos deverá indicar um representante e que 

tomarão posse na próxima Assembleia. 
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Relativamente aos tempos de intervenção, continua-se com a determinação de tentar 

agilizar as reuniões, que é aliás uma preocupação recorrente. Acordou-se mais uma 

tentativa consensual entre os grupos municipais. Há o problema da divisão por temas do 

período antes da ordem do dia que, se se aplicasse à risca aquilo que o regimento prevê, 

ficava-se com tempo irrisório para tratar de assuntos de ordem geral, pelo que se 

acordou aplicar outra metodologia. As intervenções dos presidentes de junta, para tratar 

exclusivamente de assuntos da sua freguesia, não contarão para o tempo do período 

antes da ordem do dia, estando limitadas a um tempo máximo de 20 minutos, sendo que 

cada um terá 5 minutos no máximo para a sua intervenção.    

As moções e os assuntos de interesse geral contam para o tempo atribuído a cada grupo 

político, em função da sua representatividade.  

Ainda na reunião de comissão de líderes foi aprovado manifestar um voto de pesar pelo 

falecimento do senhor Manuel Pedro de Sousa, distinto comerciante da cidade e ainda, pai 

da deputada Laura Esperança.  

Colocou à votação o voto de pesar pelo falecimento de Manuel Pedro de Sousa, aprovado 

por unanimidade. 

Intervenção do senhor presidente da União de freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 

Cortes José Manuel Cunha (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Rita Jacinta Cordeiro Pereira nasceu a 10 Julho 1982 e faleceu a 15 Fevereiro de 2018 

com apenas 35 anos de Idade. 

Muitas são as qualidades humanas, e profissionais da nossa maestrina Rita Pereira, que 

não é possível transcrever neste pequeno texto. 

Realço apenas algumas: 

O sorriso, o estar sempre disponível para ouvir quem a procurava, bem como intervir de 

forma ativa em qualquer atividade, fosse ela de caris cultural, ou mesmo social.  

Temos relatos de quem teve infelicidade de sofrer, como a Rita sofreu nos últimos anos 

da sua vida, e que a Rita estendeu a mão, acompanhou encorajou com gestos simples e 

discretos como ela gostava se ser, mas grandiosos para quem os recebia. 

Onde foi mais visível, a sua presença foi no meio onde ela adorava – mundo musical – em 

particular A MUSICA CORAL  

Fez a sua formação Académica em música Sacra – Universidade Católica - Porto 

Reconhecida pela simpatia, abraçou vários projetos durante os seus 35 anos. 

Realço apenas alguns: 

 Fundadora do Grupo as Ninfas do Lis – onde foi coralista. 

 Maestrina Santuários de Fátima 
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 Como docente, trabalho no Orfeão de Leiria, Academia de Alcobaça, Conservatório 

de Ria Maior.  

 Maestrina Grupo Coral Ateneu - Leiria 

 Maestrina Grupo Coralis – Leiria  

 Maestrina Fundadora AdescaChorus - Barreira 

 Maestrina Fundadora AdesbaCapella – Barreira  

 Maestrina do Grupo Paroquial Infantil da Barreira  

 Maestrina do Grupos Coral da Paróquia (Barreira e Telheiro)  

 Fundou a Escola de Musica na Barreira. 

 Participou arduamente e de fórmula voluntária na Diocese Leiria-Fátima – no 

departamento de musica Sacra  

 Maestrina do Grupo Paroquial Infantil da Barreira 

 Maestrina pelos grupos corais paróquias da Barreira e Telheiro 

 Como docente, trablho no Orfeão de Leiria, Academia de Alcobaça, Conservatório 

de Rio Maior 

 Fundou a Escola de Música na Barreira. 

Assim, pela sua vida mas de dedicação intensa à música, à cultura e por estas vias à 

causa pública, com um importante legado para a Barreira e Cortes, propõe à Assembleia 

Municipal de Leiria, na sua sessão de 19 de fevereiro de 2018: 

a) Apresentar à sua família as mais sentidas condolências; 

b) Observar um minuto de silencio, em sua devida homenagem. 

Colocou a votação o voto de pesar pelo falecimento de Rita Jacinta Monteiro Pereira, 

aprovado por unanimidade. 

Intervenção do munícipe Rui Crespo. 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Exmos. Srs. 

É com gosto que aqui venho fazer uma intervenção pública na Assembleia Municipal de 

Leiria, no que considero ser um ato de cidadania, no entanto e infelizmente por motivos 

tristes e verdadeiramente preocupantes. Falo-vos em nome da Comissão de Ambiente e 

Defesa da Ribeira dos Milagres, mas também como cidadão residente no concelho de 

Leiria. 

Há muitos anos que denunciamos os crimes ambientais que se praticam na Ribeira dos 

Milagres, no Rio Lis e em toda a sua bacia hidrográfica. Até hoje fizemos muitas centenas 

de denúncias, cerca de duzentas em três anos, sobre a prática criminosa e frequente 

entre as suiniculturas da região, que libertam diariamente milhares de metros cúbicos 

resíduos para o ambiente, poluindo os solos e as águas. As autoridades responsáveis pela 
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fiscalização e aplicação da Lei que recebem as nossas denúncias, por vários motivos, 

nunca tiveram qualquer ação capaz de resolver o problema.  

Hoje fala-se muito em toda a problemática do Rio Tejo, numa outra dimensão nunca se 

falou na chacina que foi feita na Ribeira dos Milagres onde esses Srs. mataram 

literalmente toda a fauna restando apenas ratazanas e moscas. 

Estamos cansados de promessas de mau pagador. A solução fica sempre para depois e 

ninguém assume responsabilidades. Recentemente perdeu-se a oportunidade para a 

construção de uma ETES que já tinha a adjudicação de mais de 9 milhões de euros de 

financiamento público. Antes disso já outros milhões foram atribuídos e diz-se por aí que 

não se sabe onde foi parar o dinheiro. Os suinicultores e as organizações que 

representam os seus interesses não têm qualquer compromisso nem vontade de resolver 

o problema. 

Estima-se que na região são produzidos diariamente cerca de 2.500m3 de efluentes, é 

equivalente ao que produz uma cidade com 1.000.000 de habitantes mas com uma 

grande diferença, é que aqui só são tratados diariamente cerca de 64 M3, cerca de 

2%.Qualquer solução que se venha a construir tem de ter esta realidade em 

consideração, pois a esmagadora maioria destes resíduos acaba a poluir as nossas linhas 

de água e os solos. Sabemos que a ETAR norte foi projectada para tratar 700m3 diários, 

mas tecnicamente só consegue tratar 270m3. É preocupante, porque a quantidade de 

chorumes que necessita de tratamento é muito maior, mas é ainda mais preocupante 

saber que a mesma estação trabalha abaixo da sua capacidade, tratando apenas 64 m3 

por dia, como já referi, porque os suinicultores não entregam os seus resíduos, pois é 

mais barato deitar ao rio. Esta situação demonstra que além da construção de estações 

com dimensão adequada, é preciso educar os suinicultores e penalizar severamente todos 

os infractores. Só assim podemos ter um rio despoluído, com campos e praias seguras 

para a população. Certamente este cenário teria imensos benefícios para a economia 

local, mas sobre este assunto nunca os nossos autarcas alegam o interesse público 

municipal. 

A Câmara Municipal de Leiria e esta Assembleia Municipal, nunca se mostraram 

seriamente empenhadas na despoluição do rio e na consequente melhoria de qualidade 

de vida que isso traria para todos nós. Quando a Lei previu que todas as suiniculturas 

tivessem de cumprir com justas exigências ambientais, os suinicultores contornaram a 

situação com a ajuda desta Câmara e Assembleia, sendo-lhes atribuído o reconhecimento 

de interesse público municipal para a sua legalização. Hoje a novela continua e a 

Assembleia estás prestes a votar esse mesmo reconhecimento para mais sete 

suiniculturas. 
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Quantos metros cúbicos de chorumes provenientes das pecuárias que hoje são aqui 

propostas a reconhecimento de interesse público municipal chegaram a uma estação de 

tratamento nos últimos anos? Consegue esta Assembleia reconhecer estas suiniculturas 

como interesse público municipal sem obter resposta a esta pergunta? Onde vão parar os 

resíduos destas suiniculturas? 

Meus senhores e minhas senhoras, ter lugares e aldeias cheias de moscas e a cheirar mal 

não é do interesse de ninguém, muito menos do interesse público municipal, mas é da 

responsabilidade das suiniculturas que vocês aqui já reconheceram como tal. Apelo a que 

esta Assembleia assuma a sua responsabilidade e se deixe de brincadeiras. É tempo de 

acabar com esta vergonha. 

Há décadas que este problema está por resolver. Está mais do que provado que não será 

pelo empenho e vontade dos suinicultores que o assunto se vai resolver. Tem de ser o 

Estado a assumir a responsabilidade: é preciso ter mão pesada com todos os infractores, 

multando-os e, se necessário for, proibir a continuidade da sua actividade. Se não há 

estação de tratamento com dimensão adequada e se os suinicultores não estão 

disponíveis para o fazer, que seja o Estado a construir e a gerir a mesma estação, mas 

não podemos continuar a fechar os olhos a este problema. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal - Raul Castro 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que aquela situação já tinha alguns anos, toda a gente sabia disso e 

não valia a pena estar a recordar pois é uma situação lamentável para o concelho de 

Leiria. Falou ter sido prometido por muitos governantes e que era um processo 

transversal a muitos governos de muitas cores e era preciso olhar para a competência de 

cada uma das partes. Durante algum tempo houve a garantia do apoio do financiamento 

comunitário na ordem dos 9 milhões de euros para a construção duma estação de 

tratamento que rondaria os 18 milhões. A verdade é que houve 10 adiamentos segundo a 

informação do próprio ministério para que se mantivesse o financiamento chegando a um 

ponto em que não foi prorrogado o tempo de atribuição desse valor. Em função disso foi 

transmitido, ao ministro do ambiente, qualquer solução a ser tomada deverá mudar 

radicalmente a forma de o ser. A não ser tomada, tudo o que vier pela frente é muito pior 

do que o que existe hoje, porque não sendo tomada nenhuma atitude em termos de 

decisão governamental é evidente que não haverá ambiente para manter em 

funcionamento aquelas que não estão legalizadas e com os meios necessários ao 

tratamento dos seus afluentes. Daí deriva uma segunda questão que não depende das 

autarquias, a competência continua a ser de estruturas da administração central, como é 

o caso do licenciamento de espalhamentos. Aquele espalhamento poderia ser uma 

solução razoável se fosse feito nas condições técnicas estabelecidas. Ao serem deitados 
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esses efluentes nos campos deveria haver dragagem do mesmo, de forma a evitar os 

acontecimentos atuais. Espalhamento simples que com a água das chuvas levam os 

detritos para as linhas de água e outros focos de contaminação. Houvera uma reunião 

recentemente e após a certeza que não era possível manter os 9 milhões de euros, foi 

pedida uma reunião ao primeiro-ministro para que pudesse tomar uma decisão que foi 

assegurada pelo ministro do ambiente. As águas de Portugal irão formar uma nova 

sociedade com a associação de suinicultores e eventualmente com alguns dos municípios, 

não se sabe os pormenores para a nível autárquico se tomarem posições, tendo ficado 

estipulado que até ao fim de fevereiro seria dada resposta do governo via secretário de 

estado do ambiente para se puder ultrapassar a questão do tratamento dos afluentes. 

Não se concretizando a intenção do governo, a solução é o encerramento de todas 

aquelas que não reúnem as condições. Irá haver crise social, desemprego, mas é o preço 

a pagar pelos anos que não foi possível que a associação de suinicultores conseguisse 

desbloquear os seus problemas para avançar com a construção da ETES. A ETAR Norte 

tinha autorização para ir até 600 metros cúbicos de tratamento, o que nunca se verificou, 

o valor considerado como mínimo razoável eram 200 metros cúbicos, sendo que a 

verdade é que a maior parte das vezes é muito abaixo disso, e todos sabem porque é que 

isso acontece. As autoridades de fiscalização são competentes face à lei, muitas vezes 

não atuam em conformidade tendo o problema vinda a subsistir. 

Disse querer esperar que dentro de dias tenha a proposta final por parte do governo e da 

secretaria de estado do ambiente paras e resolver este assunto. Já não há paciência para 

continuar a manter aquela situação, aposta-se em turismo e são penalizados pelos 

cheiros, pelo mau tratamento de algumas pecuárias. Está proposta uma intervenção na 

ribeira dos Milagres que vai por a descoberto quem tem as ligações diretas, informação 

transmitida pelo secretário de estado. Espera-se que embora tardiamente seja o ponto 

final daquela situação. 

Intervenção da senhora secretária da junta de freguesia de Coimbrão, Lucília Letra (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Boa noite a todos os presentes, 

15 de Outubro de 2017 – um incêndio de grandes dimensões vindo de sul atinge o 

concelho de Leiria, primeiro a União de Freguesias de Monte Real e Carvide e 

posteriormente a Freguesia de Coimbrão. 

07 de Dezembro de 2017 – reúne a Comissão Municipal de Defesa da Floresta na qual a 

Junta de Freguesia do Coimbrão indica a necessidade de ser indicado alguém para 

coordenar os contactos com entidades e transmitir informação atempadamente. Entre 

outros aspectos indica esta Junta de Freguesia a necessidade de revisão do Plano de 
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Emergência Municipal e propõe que se participe ou se replique o projecto de cadastro de 

terrenos em execução no norte do Distrito de Leiria. 

15 de Dezembro de 2017 – reúne a Assembleia Municipal de Leiria onde são feitas 2 

intervenções sobre o assunto. Na primeira intervenção é aprovada uma moção pelas 

Matas Nacionais, e na segunda intervenção, realizada pelo Presidente da Junta de 

Freguesia de Coimbrão, Ventura Tomaz, são apresentados alguns números relativos a 

área ardida e prejuízos na Freguesia, chama-se a atenção para o período pós-incêndio 

nomeadamente as consequências do mesmo e a necessidade urgente de uma figura que 

funcione como elo de ligação entre entidades, bem como a necessidade de uma resposta 

mais célere às situações que vão surgindo.  

19 de Fevereiro de 2018 – reúne novamente a Assembleia Municipal de Leiria.  

Mais uma vez a Junta de Freguesia de Coimbrão intervém, desta feita para um ponto de 

situação.  

Até ao dia de hoje e passados 4 meses sobre o incêndio de 15 de Outubro: 

- Continuamos a aguardar a indicação de um elemento designado pela Câmara Municipal 

que funcione como elo de ligação, que comunique com as várias entidades envolvidas no 

pós-incêndio, para que por exemplo, a 2 dias do limite de apresentação de candidaturas 

para recuperação de primeira habitação, não sejamos confrontados com essa urgência e 

tenha o Presidente da Junta de Freguesia de resolver as situações. As Juntas de Freguesia 

têm imensas limitações, seja a nível de recursos materiais seja de recursos humanos, 

pelo que é importante que a informação seja veiculada atempadamente e sejam indicados 

elementos que permitam a realização dos trabalhos. Nunca é demais relembrar que na 

Junta de Freguesia de Coimbrão o executivo não exerce as funções a tempo inteiro, nem 

mesmo a meio tempo. 

- Continuamos a aguardar a recolha dos entulhos das construções destruídas, acção que 

foi prometida aos nossos fregueses, vossos munícipes, ainda em Outubro e que muito em 

breve ocorreria. Estamos em Fevereiro de 2018 e esses mesmos entulhos continuam por 

recolher. 

- Continuamos a afirmar da necessidade do cadastro dos terrenos e dos caminhos 

vicinais, ainda mais quando, mais uma vez neste país, se pretende construir uma casa 

pelo telhado. 

- Continuamos a afirmar a necessidade da alteração do Plano de Emergência Municipal, 

pois para além de um instrumento de prevenção é também um instrumento para a acção 

pós-catástrofe e, pelo menos no que respeita a incêndios de grande dimensão ficou 

comprovado ser ineficaz. Urge agir para que mais ninguém tenha de fazer intervenções 

como esta, em que se pedincha pela segurança das pessoas, bens e áreas geográficas. 
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Não é justo para os vossos munícipes, não é justo para as Juntas de Freguesia, não é 

justo para ninguém! 

- Apesar de não ser da nossa competência, louvamos o empenho das estruturas políticas 

de Leiria, no apoio à recuperação da Mata Nacional de Leiria, também conhecida como 

Pinhal do Rei ou Pinhal de Leiria, apesar desta estar localizada no concelho da Marinha 

Grande. Lamentamos contudo a ausência do mesmo empenho na recuperação das matas 

nacionais que atravessam o Concelho de Leiria, mais especificamente na Freguesia de 

Coimbrão. A Mata Nacional do Pedrógão, onde ardeu 89,6% da sua área, e da Mata 

Nacional do Urso, onde nos atrevemos a afirmar que dos 1325ha localizados na Freguesia 

de Coimbrão ardeu aproximadamente 90%.  

- Lamentamos que em Leiria, em vez de vermos movimentos a apoiar a recuperação 

destas Matas, pois a sua não recuperação implicará prejuízos na agricultura, dificultará a 

recuperação de habitats e da biodiversidade, a preocupação de Leiria vá para a 

quantidade de areias que se acumulam na marginal do Pedrógão, por via dos ventos 

fortes que se fazem sentir quase diariamente.  

- Lamentamos o silêncio das entidades com responsabilidades naquela que é a área 

pública (do Estado Português) de maior dimensão no Concelho de Leiria.  

- Lamentamos que a biodiversidade existente e que definha, nunca seja recordada. Há 

animais a passar fome, não choveu o suficiente para que brotasse alimentação suficiente 

para os animais existentes. Na nossa área haviam sido identificadas espécies protegidas e 

algumas constam do Livro Vermelho, ou seja, espécies sensíveis e em risco de extinção. 

Entramos na época da procriação de várias espécies, as migrações de aves decorrem e o 

que vão encontrar? Provavelmente a morte, pois o espelho de água que é a Lagoa da 

Ervedeira, e a sua envolvente, que lhes fornecia descanso, abrigo e alimentação foi 

destruído. 

- Questionamos: O que tem sido feito, o que está planeado, qual o calendário previsto? 

Não sabemos e ninguém parece saber ou estar interessado nestas Matas Nacionais que 

deixaram, em conjunto com a área privada, a Freguesia de Coimbrão pintada de negro, 

com as consequências ambientais e económicas negativas que daí advêm. 

Perdoem-nos o desabafo, mas recorrendo ao jargão popular, sentimo-nos como o Zé 

Povinho, de quem todos se lembram para trabalhar. E de facto, tendo nós sentido de 

responsabilidade perante os nossos fregueses, trabalhamos na defesa do seu interesse e 

de todos quantos nos visitam e acarinham. Infelizmente e voltando ao jargão popular 

também somos como o corno, somos sempre os últimos a saber das coisas. 

Em suma, fomos deixados ao abandono, esquecidos! Da esquerda à direita, todos, sem 

excepção apagaram a Freguesia de Coimbrão, qual incêndio que queimou 67% da nossa 

área.  
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Não pedimos, nem queremos espectáculos mediáticos, nem mesmo discursos de 

circunstância cheios de nada, queremos sim acção, queremos poder dar respostas aos 

nossos fregueses, vossos munícipes, por oposição ao enorme e mortal silêncio que nos 

têm dedicado. 

Tenho dito. 

Intervenção do senhor deputado municipal Manuel Azenha (BE) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

MOÇÃO 

PELA CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SUINÍCOLAS 

(ETES) DE GESTÃO PÚBLICA 

Considerando que: 

i. O Rio Lis e toda a sua bacia hidrográfica representa um valioso património natural para 

o concelho de Leiria e para toda a região; 

ii. São frequentes as descargas suinícolas diretamente nas linhas de água da bacia 

hidrográfica assim como nos campos do Lis, práticas que têm impactos muito negativos 

para a preservação dos recursos naturais locais, mas também no bem-estar da população 

e na saúde pública; 

iii. A contaminação das linhas de água tem sido notável ao longo dos anos através de 

ações de análise da qualidade da água promovidas por várias organizações, apesar do 

fraco investimento realizado localmente ao nível da monitorização; 

iv. Estima-se que nos concelhos da Batalha, Porto de Mós e Leiria sejam produzidos 2.500 

metros cúbicos diários de chorumes, no entanto não existem na região estações de 

tratamento capazes de receber tal quantidade de resíduos; 

v. A ETAR Norte, que foi adaptada para tratar efluentes suinícolas, num projeto que 

previa o tratamento de 700 m3, tem afinal um máximo de tratamento diário de 270 m3 e 

atualmente trata diariamente pouco mais de 50 m3; 

vi. Há várias décadas que o concelho de Leiria é fustigado pelas descargas ilegais deste 

sector económico, apesar das várias ações de denúncia e queixas apresentadas por 

diversas organizações e cidadãos, não se tendo notado qualquer efeito resultante das 

entidades fiscalizadoras; 

vii. Já se perderam várias oportunidades para a construção de Estações de Tratamento de 

Efluentes Suinícolas na região, como são exemplo os recentes 9,1 milhões de euros de 

fundos públicos que já estavam adjudicados a uma obra que não se concretizou por 

inoperância da entidade beneficiária, a Recilis / Valor Agudo, organização onde estão 

representados grande parte dos suinicultores; 
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viii. “Já não há nenhuma razão para confiar em quem ao longo de muito tempo disse que 

ia resolver e não resolveu”, parafraseando o Sr. Ministro do Ambiente, João Pedro Matos 

Fernandes, que acabou por afirmar que é necessária uma maior intervenção pública na 

resolução deste problema, em resposta ao Deputado do Bloco de Esquerda, Heitor de 

Sousa, na passada 4ª feira, em audição na Comissão de Economia. 

Assim, a Assembleia Municipal de Leiria, reunida a 19 de Fevereiro de 2018, ao abrigo do 

artigo 25.º, n.º 2, alínea k) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, delibera: 

1.Apelar ao Governo para desencadear todas as medidas necessárias para a construção 

de uma Estação de Tratamento de Efluentes Suinícolas, de gestão pública e com 

capacidade de tratamento adequada ao volume de resíduos produzidos na região; 

2.Apelar ao Governo para implementar medidas fortes de incentivo e fiscalização para 

que os resíduos produzidos sejam efetivamente tratados e o Rio Lis e sua bacia 

hidrográfica sejam despoluídos. 

3.Proceder ao envio da presente moção ao Ministro do Ambiente e grupos parlamentares 

com assento na Assembleia da República.   

Intervenção do senhor presidente da União de freguesias de Colmeias e Memória Artur 

Santos (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Disse que, e no seu entender, as suiniculturas foram em tempos uma componente forte 

para a economia e que atualmente da forma operandi que está a acontecer a exploração 

e legalização das suiniculturas, no seu ponto de vista, não é de todo o caminho certo. 

Disse entender que, à imagem daquilo que foi criado, zonas industriais para determinadas 

industrias, também deveriam ser criadas zonas industriais para as áreas de suiniculturas 

e onde nessas deveriam ser criadas as etares fazendo ali os tratamentos de dejetos 

suinícolas não havendo necessidade de andar a transportá-los para etares fora da sua 

área de exploração. Isso é possível, só não se entende como é que em pleno século XXI, 

aquela situação continua a acontecer, é possível transformar os dejetos suinícolas numa 

maior valia em termos de energia elétrica, de biogás que irá servir para fazer o 

aquecimento das próprias instalações suinícolas e também o tratamento dos estrumes 

que são espalhados duma forma avulsa pelas propriedades fora com todos os seus 

contaminantes que destroem os terrenos férteis. No seu ponto de vista, deveriam ser 

criadas zonas industriais para este tipo de exploração e com etares incluídas para 

tratamento imediato. 

Intervenção da senhora deputada municipal Daniela Sousa (PAN) 

Disse que o PAN apenas não concordou com o descrito no ponto um e por isso votou 

contra, onde se refere à gestão pública da ETES, ou seja, construída e gerida com 

dinheiros públicos. Acha que devem ser as explorações suinícolas a suportar os custos 
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das ETES e responsabilizadas pelo tratamento dos seus resíduos. Lamenta ainda que se 

ande naquilo há 30 anos ou mais, pois sempre ouviu falar daquela problemática e tem 

pena que todos os dias abra a janela e seja brindada com aquele cheiro.  

Foi aprovada por maioria, a moção “Pela construção de uma estação de tratamento de 

resíduos suinícolas (ETES) de gestão pública”. 

Intervenção da senhora deputada municipal Daniela Sousa (PAN) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição:  

Moção por um Regulamento Municipal Animal 

Os animais sempre coexistiram com os humanos ao longo da História. E ao longo da 

História os humanos desenvolveram relações de trabalho e afetivas para com os animais. 

Mais recentemente, sobretudo nos últimos 150 anos, as sociedades europeias, num 

espírito humanista e de progresso das mentalidades têm vindo a valorizar cada vez mais 

a proteção do bem-estar animal. Paralelamente, estudos científicos têm reiteradamente 

demonstrado que os animais são seres sencientes, capazes de sentir emoções e 

sofrimento. Tais preocupações e descobertas têm paulatinamente tido o seu reflexo da 

legislação que regula a relação dos humanos com os animais. 

A legislação existente, nomeadamente o recente Estatuto Jurídico do Animal no Código 

Civil, reconhece o animal como um ser dotado de sensibilidade, deixando assim de ser 

considerado uma coisa, um objeto. Além disso, a atual legislação reforça de uma forma 

geral a preocupação para com o bem-estar animal. 

Por outro lado, assiste-se a uma mudança na sociedade portuguesa que valoriza cada vez 

mais a forma humana e respeitadora do nosso relacionamento individual e coletivo com 

os animais, sendo cada vez menos tolerante para com abusos, violência, negligência e 

sofrimento dos mesmos. 

Assim, considerando as relevantes competências que os municípios têm na área do bem-

estar animal é necessário a implementação de um Regulamento Municipal Animal que 

tenha em linha de conta as boas práticas que se devem fazer nesta área, que incorpore 

as mais recentes alterações legislativas no domínio do bem-estar animal e seja sensível 

às preocupações da população relativamente à prevenção de maus tratos a animais. 

Nesse sentido, o PAN entende que seria de todo benéfico a constituição de um grupo de 

trabalho para a redação do mencionado regulamento que contasse com a participação de 

um membro de cada grupo municipal, a autoridade veterinária municipal e 

representantes de associações zoófilas. Em resumo, um grupo de trabalho que consiga 

conceber um regulamento ambicioso, que além de respeitar a lei existente conseguisse ao 

mesmo tempo interiorizar nesse mesmo regulamento a sensibilidade da população para 

com os animais da sua cidade.  
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Independentemente da redação final do regulamento, propomos desde já alguns domínios 

que deveriam ser objeto de regulamentação a fim de se obter um instrumento normativo 

abrangente e verdadeiramente eficaz. O regulamento deverá abordar, entre outras, as 

seguintes problemáticas:  

- Implementação de uma política de esterilização de cães e gatos errantes tal como está 

previsto na portaria 146/2017; 

- Política de divulgação e adoção de animais alojados no CROA e nas associações de 

proteção animal; 

- Fiscalização de locais de hospedagem de animais gatis/canis/estábulos de privados ou 

entidades como associações de caçadores, escolas de equitação, hotéis caninos, etc.; 

- Monitorização de colónias de pombos e aplicação de métodos anticoncepcionais como 

prática de controlo populacional destas aves na cidade; 

- Não licenciamento de circos com animais; - Proibição de atividades tauromáquicas no 

concelho; 

Face ao exposto o PAN recomenda a esta Assembleia Municipal que delibere recomendar 

à Câmara Municipal a constituição de um grupo de trabalho para a redação do 

Regulamento Municipal Animal.   

Intervenção do senhor deputado municipal Acácio Sousa (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que poderiam não ter nada a opor para que fosse criado um grupo de 

trabalho para discutir os animais e o bom trato destes, e poderia até inserir-se numa das 

comissões já existentes, nomeadamente na de assuntos sociais, da comissão municipal 

que será instalada brevemente. No entanto a senhora deputada pede a criação de um 

grupo de trabalho mas põe logo pressupostos à partida e alguns são tão impositivos que 

condicionam logo o grupo de trabalho, e um dos pressupostos que avança é discutível e 

controverso, mas que está muito enraizado na tradição cultural apesar de estar em 

discussão permanente e ter base legal, refere-se ao não licenciamento de sítios com 

animais, proibição de atividades tauromáticas no concelho. Se caísse o não quando diz 

licenciamento de circos com animais, se caísse a proibição das atividades tauromáticas no 

concelho e ficasse só o estudo das atividades tauromáticas, se calhar não haveria grande 

coisa a objetar, mas com aqueles pressupostos impositivos não se sentem em condições 

de votar a favor. 

Intervenção do senhor deputado municipal Fábio Joaquim (CDS) 

Cumprimentou os presentes. 

Disse que a sua intervenção é similar à do seu colega de Assembleia que o antecedeu, 

exatamente porque estavam perante afirmações categóricas e como tal existe sempre 

dificuldade e alguma margem de manobra necessária naquele tipo de assunto. Disse em 
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seu nome pessoal que até tem alguma afinidade com atividades tauromáticas e disse 

pensar que ali a cultura portuguesa também se reflete no assunto, e apesar de se puder 

estar de acordo em cerca de 99,9% daquilo ali versado, parece-lhes à partida e indo de 

encontro à intervenção anterior sobre atividades que têm base legal para ser exercidas e 

nem eles têm competência para poder vedar aquele tipo de atividades, levando-os a 

votar contra mas ainda assim fazendo um aproveitamento do ato e se aquilo pudesse ser 

discutido nas tais comissões, poder-se-ia enquadrar ou voltar numa próxima Assembleia 

com uma negociação e têm todos conversado sobre o assunto, pareceu-lhe um 

documento bastante útil e proveitoso, que poderá ser salvo se houver uma margem de 

manobra. 

Foi rejeitada por maioria, a moção “Por um Regulamento Municipal Animal”. 

 

  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

  

 

O Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida Sequeira, deu 

continuidade à sessão, iniciando o período antes da ordem do dia abrindo inscrições para 

assuntos de carácter geral.  

Intervenção do senhor deputado municipal Pedro Pimenta (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

O assunto que me traz hoje aqui é um assunto que creio ser do conhecimento de todos 

ou pelo menos de grande parte de vocês…. Refiro-me a uma anunciada batida às raposas 

organizada pelo clube caça e pesca carvidense para o próximo dia 24 de fevereiro …. 

Acredito que a maior parte de vocês tenham conhecimento deste assunto pois este 

evento está a ser amplamente contestado nas redes sociais, eu aliás, como muitos 

outros, publiquei este atentado e a ultima vez que verifiquei as publicações, as mesmas 

já tinham cerca de 400 partilhas, centenas de comentários e milhares de visualizações e 

estou a falar apenas das minhas publicações. 

Estes números são claros são a demonstração inequívoca que os leirienses estão contra 

este tipo de evento, que os leirienses estão empenhados em impedir mais um atentado, 

que os leirienses preocupam-se com a natureza, que os leirienses preocupam-se com os 

seus animais… 

Esta revolta é clara e com toda a lógica refira-se, basta recordarmos dos terríveis 

incêndios que ocorreram no ano passado, dos maiores da nossa história, no ano de 2017 

ardeu mais de 440 mil hectares do território nacional, em leiria as chamas consumiram 
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mais de 11 mil hectares sendo que no concelho de leiria uma das localidades mais 

afetadas foi a de Carvide…… e eu questiono, como é possível …. Como é possível que 

mesmo depois de tudo isto, de todo o esforço de todo o sofrimento das populações se vai 

marcar uma batida às raposas no concelho de leria, para mais, organizada por um clube 

que esta registado, entre outros, como associação solidariedade social…. Sendo esta 

associação de Carvide uma das localidades que mais sentiu…… que mais sofreu com esta 

tragédia. 

Como é possível, depois de muitas das raposas terem morrido nos incêndios, depois de 

muitas mais estarem a passar fome porque as suas presas naturais foram dizimadas nos 

incêndios ainda tem de servir de alvo a um grupo de senhores, com arma na mão que 

apenas as matam para a fotografia ou como troféu. 

É ilógico, é completamente absurdo e os leirienses não vão aceitar novamente este tipo 

de atentado… como tal, peço à câmara municipal de Leiria, dentro das limitações perante 

este caso, que pressione as autoridades competentes a fim de impedir esta atrocidade. 

Intervenção do senhor deputado municipal Paulo Pedro (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por informar que iria falar sobre 3 pontos. Perguntou ao senhor presidente, 

relativamente à pista ciclável junto ao rio Lis, e para situar os presentes na questão da 

pista ciclável, foi uma proposta efetuada já em Assembleias anteriores, que faz parte dos 

planos da Câmara Municipal, tem rúbrica no orçamento e é uma pista que se pretendia 

ser ciclável desde Leiria até à Estrada Atlântica com acesso privilegiado às praias, seria 

uma pista quase plana uma vez que não há declives acentuados e seria uma mais-valia 

em termos turísticos para o concelho. Pretendeu então um ponto de situação por parte do 

senhor presidente da Câmara Municipal.  

Falou sobre os projetos de reflorestação das Matas Nacionais, iniciando-se estas no 

concelho da Nazaré passam pelo concelho de Alcobaça, concelho de Leiria, concelho de 

Pombal e terminam no concelho da Figueira da Foz. É uma mancha longitudinal ao longo 

da costa não havendo zonas de descontinuação daquela mancha florestal com matéria 

combustível e que apanha todos os concelhos enunciados. Os projetos de reflorestação 

deviam incluir faixas perpendiculares à costa, de descontinuação de matéria combustível, 

faixas que alguém deve saber o tamanho que devem ter e que não permitiriam que 

houvesse continuidade da mancha florestal com os quilómetros que atualmente tem. As 

faixas de descontinuação poderiam ser utilizadas para projetos turísticos que foram já 

falados, nomeadamente, hipismo, corridas de cavalos, campos de golfe que poderiam ser 

utlizados nas faixas de descontinuação. Para a rega poderia aproveitar-se por exemplo, a 

ETAR Norte que liberta para o rio Lis milhares de metros cúbicos de água por dia, a ETAR 

dos esgotos das celuloses são cerca de 3 metros cúbicos por segundo e portanto fazer 
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projetos turísticos interessantes. Aquele tipo de projeto nunca teve desenvolvimento 

porque houve sempre fundamentalismos ecológicos, não permitindo sequer discussão. 

Finalizou a intervenção falando na faixa de proteção aos aglomerados e às habitações e 

indústrias pela lei n.º 76/2017 e relativamente à questão dos incêndios, nesta lei estão 

previstas faixas de 50/100 metros no caso dos aglomerados urbanos em que a densidade 

florestal é muito baixa, as copas das árvores afastadas umas das outras 4 metros, 

reduzindo drasticamente a densidade florestal daquelas manchas. Acontece que irá haver 

proprietários que vão ficar sem qualquer rendimento das propriedades e mesmo assim 

obrigados a limpar todos os anos. As faixas de proteção fazem falta sobretudo com as 

catástrofes que há, mas deverá haver metodologias para obviar os custos que as pessoas 

irão ter com aquilo, uma vez que não terão qualquer rendimento com aquelas faixas. 

Acha que se devem arranjar alternativas àquele modelo, pois caso contrário será uma 

situação complicada. 

Intervenção da senhora deputada municipal Margarida Castelão (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

A capital europeia da cultura é um acontecimento cultural único para a região. Muitas 

cidades anseiam ganhar esta candidatura e é nosso entendimento que seria mais 

vantajosa uma candidatura conjunta a capital europeia da cultura. Consideramos que 

deveria ser analisada a proposta de Coimbra e ponderada a candidatura conjunta com 

esta cidade. Havendo alguma incompatibilidade que inviabilize essa candidatura conjunta 

com Coimbra, defendemos que deverá ser feita uma candidatura regional que inclua o 

património do distrito e não apenas o património do concelho. 

Volto a repetir, não sendo possível a candidatura conjunta com Coimbra, porque não, 

equacionar uma candidatura conjunta com a cidade da Batalha e/ou Alcobaça e/ou 

Óbidos. Porque não abraçar Fátima nesta candidatura, que embora não pertencendo ao 

concelho ou ao distrito, constitui com Leiria a diocese Leiria-Fátima? 

Uma candidatura regional será sempre mais forte que uma candidatura local, com 

inúmeras vantagens na apresentação da candidatura, dando uma maior dimensão ao 

evento, tirando proveito do património cultural destas cidades vizinhas e rentabilizando 

custos. Acresce ainda que esta candidatura regional poderia trazer sinergias que se 

poderiam revelar frutuosas em termos turísticos que só poderão vir a beneficiar Leiria. 

Intervenção do senhor deputado municipal Luís Santos (PCP) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Assistimos ao aprofundar do caminho desastroso aberto com a privatização dos CTT e a 

degradar o serviço a níveis escandalosos.  
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A população e as empresas Leiria também estão a ser prejudicadas com este processo. O 

correio no concelho já não é distribuído todos os dias e há zonas em que demora muitos 

dias entre os giros.  

Nunca é demais enaltecer o papel que cabe aos Correios como instrumento insubstituível 

para a coesão social, económica e territorial. Ao Estado cabe a responsabilidade de 

garantir que os serviços postais são assegurados em condições de igualdade a todos os 

cidadãos, sem discriminação de qualquer espécie.  

Mais do que uma empresa para distribuir dividendos, os Correios devem ser o garante de 

um serviço público efectivamente ao serviço do país e das populações, ao serviço da 

economia nacional e do desenvolvimento, com uma gestão que vise o equilíbrio 

económico-financeiro e o investimento na melhoria da qualidade.  

Os Correios, ao longo de mais de cinco séculos, asseguraram a prestação dos serviços 

postais em condições que lhe permitiram granjear o apreço da generalidade dos cidadãos 

e todas as entidades que eles recorreram.   

As opções desastrosas tomadas na empresa na última década por sucessivas 

administrações são inseparáveis da privatização e liberalização dos serviços postais, 

opção que tem sido preconizada no quadro da União Europeia com a cumplicidade ativa 

dos sucessivos governos nacionais.  

Em dezembro de 2013, o governo PSD/CDS concretizou uma velha aspiração do capital 

monopolista e que vinha sendo preparada por sucessivos governos, incluindo do PS, 

iniciando a privatização dos CTT, alienando cerca de 70% do seu capital. Em 

setembro/2014, privatizou os restantes 30%.  

Tal como foi assumido pelo próprio governo na altura, os objetivos da privatização foram 

só dois: encaixar o produto da venda com vista a uma hipotética redução do défice e da 

dívida; e criar condições para que os lucros que a empresa vinha gerando fossem parar 

aos bolsos dos novos donos privados. O primeiro objetivo nunca é alcançável, pois a 

receita que ajuda a disfarçar a realidade no ano da venda tem como contrapartida o 

agravar do problema estrutural nos anos seguintes.   

O Contrato de Concessão entre o Estado e os CTT obriga a empresa a prestar um serviço 

de. Contudo, desde a privatização, a administração da empresa (a mesma que preparou e 

consumou a privatização) prossegue um caminho de desrespeito pelas obrigações a que 

está sujeita e apenas tem como objetivo garantir que os novos donos (grandes grupos 

económicos estrangeiros) recebam de volta rapidamente o que pagaram pela compra dos 

CTT e aproveitar a rede dos CTT para implantar um Banco.   

Estamos perante um quadro de degradação da qualidade do serviço que é indissociável 

da privatização dos CTT com as práticas de destruição de postos de trabalho e de ataque 

aos direitos dos trabalhadores da empresa.   
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Entretanto, desde 2014, a empresa já distribuiu em dividendos aos acionistas mais de 

240 milhões de euros. Nos anos de 2014, 2015 e 2016, distribuíram a totalidade dos 

resultados líquidos obtidos no ano anterior, retirando apenas a reserva legal contabilística 

mínima. E em 2017 aprovou mesmo um valor de dividendos superior ao resultado líquido.   

Prosseguindo esta estratégia predadora de recursos da empresa, esta perderá valor e, a 

prazo, ficará colocada numa situação de debilidade e comprometida a sua viabilidade 

futura. O país não pode assistir à destruição de mais uma empresa nacional.  

Intervenção do senhor deputado municipal Rui Passadouro (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Informou falar sobre dois pontos. 

Transcrição: 

Ponto 1 

Na sequência da intervenção que fiz na AM de 15 de dezembro, alusiva ao problema da 

Legionella, que continua atual, o Sr. Presidente da Câmara lançou-me o desafio de dar 

conta à Assembleia sobre o que tem sido feito, nesta área, nas escolas do 2º e 3º ciclos e 

secundárias que têm pavilhões e chuveiros, e que não dependem do município, 

acrescentando que a Autoridade de Saúde Pública tem algumas responsabilidades no 

tema. 

Esta questão obriga-me a uma clarificação em termos de competências e 

responsabilidades no âmbito desta problemática. 

À Autoridade de Saúde, equipa de que faço parte há 30 anos, compete, de acordo com a 

lei, a vigilância epidemiológica de cerca de 50 doenças de declaração obrigatória, de que 

a Legionella faz parte. 

Assim, temos feito a vigilância epidemiológica, ou seja, o estudo da progressão da 

doença, de forma a identificar a fonte de contaminação e fazer o corte precoce da cadeia 

de transmissão, evitando novos casos. De acordo com as instruções da Direção Geral de 

Saúde fazemos a vigilância de alguns locais sensíveis, dando como exemplo a intervenção 

no âmbito da visita do papa a todos os estabelecimentos públicos de saúde e até algumas 

escolas, bem como a muitos hotéis. 

Estive a falar de vigilância. A vigilância não dispensa a monitorização. A monitorização 

obriga a maior número de análises que a vigilância (dou como exemplo da vigilância da 

água da rede). A monitorização é da responsabilidade dos proprietários dos edifícios e dos 

sistemas, que têm que dispor de planos de manutenção com indicação da periodicidade 

de análise de acordo com o risco. 

Relativamente às escolas que não dependem da CML, louvo a preocupação do Sr. 

Presidente, mas as escolas que dependem do Ministério da Educação têm a 

responsabilidade de elaborar os seus planos de manutenção e monitorização. 
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Para terminar, e no sentido da salvaguarda da saúde dos leirienses, reforço a necessidade 

da intervenção da Câmara Municipal nos locais onde seja possível a disseminação de 

aerossóis contaminados, dando como exemplo as piscinas municipais, as fontes 

ornamentais, os balneários dos edifícios sob gestão da Câmara Municipal e a rede de 

abastecimento de água.  

Ponto 2 

Começo por declarar um conflito de interesses, em virtude de ser funcionário do ACES 

Pinhal Litoral. 

O Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral, também conhecido por ACES 

Pinhal Litoral, engloba a área geodemográfica dos Concelhos de Porto de Mós, Batalha, 

Marinha Grande, Pombal e Leiria. É uma estrutura do Serviço Nacional de Saúde, na área 

dos Cuidados de Saúde Primários (CSP).  

Os CSP são o primeiro nível de contacto dos indivíduos, da família e da comunidade com 

o sistema de saúde, não só quando se esta está doente, mas também enquanto saudável, 

tendo como pressuposto a prevenção da doença. (ERS; Correia de Campos) 

Atualmente, os CSP são das poucas estruturas de serviço público que se encontram 

globalmente perto das populações que servem. O ACES Pinhal Litoral tem mais de 60 

polos de saúde. 

O ACES Pinhal Litoral tem cerca de 287.000 utentes inscritos nos seus ficheiros, sendo 

que 93% (265.000) frequentam os serviços. Destes, cerca de 132.000 pertencem ao 

concelho de Leiria.  

Tem ao seu serviço cerca de 600 profissionais, entre eles 160 médicos, 200 enfermeiros e 

140 assistentes técnicos, para além de nutricionistas, técnicos de saúde ambiental, 

psicólogos, técnicos de serviço social, entre outros. 

No ACES Pinhal Litoral realizam-se cerca de 750.000 consultas por ano, nomeadamente 

na área da Diabetes, Hipertensão Arterial, Saúde infantil e juvenil, planeamento familiar, 

saúde materna, prevenção de alcoolismo e do tabagismo. Fazem-se procedimentos de 

forma a garantir a segurança em estabelecimentos de utilização coletiva e até se fazem 

internamento no domicílio.  

O ACES Pinhal Litoral ocupa um lugar de destaque num ranking que compara os ACES da 

região centro. Os seus profissionais, num estudo recente da Direção Geral da Saúde, 

demonstram uma boa cultura de segurança. 

Por outro lado, o Concelho de Leiria apresenta melhores indicadores de saúde que os 

outros concelhos vizinhos, nomeadamente maior índice de dependência de jovens, menor 

índice de dependência de idosos, menor índice de envelhecimento, maior longevidade, 

maior taxa de natalidade, menor taxa de mortalidade. Estes resultados são mais 

favoráveis em Leira que na região centro e no país. Poderia dizer que o ACES PL é bom. 
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Não, não estou a pedir uma medalha, se bem que outros com muitos mais recursos, quer 

financeiros quer humanos, a tenham recebido.  

Afirmo que o ACES Pinhal Litoral, cuja sede se situa em Leira, tem um bom desempenho. 

Seria de excelência se tivesse os recursos que a tutela tem a responsabilidade de 

disponibilizar para honrar os compromissos com os Leirienses. 

O ACES Pinhal Litoral tem problemas, muitos problemas a nível de recursos, sobretudo 

humanos. Tem falta de médicos, de enfermeiros, de assistentes técnicos e operacionais e 

até de técnicos superiores. 

Por outro lado, no concelho de Leiria, com a reconhecida colaboração da câmara 

municipal, foram reabilitados vários centros de saúde e construídos, de raiz, outros. Sem 

dúvida, trata-se de obra que poderá potenciar a acessibilidade dos Leirienses. Mas, 

chegámos à situação complicada e difícil de explicar às populações, em que temos 

edifícios novos, onde faltam médicos e muitos administrativos. Basta ver as noticias 

emitidas pelas televisões ou pelos jornais locais e verificar: falta de médico nos Parceiros 

(agora parcialmente resolvido), falta de médico em Monte Redondo, Santa Catarina da 

Serra, na Bidoeira, na Barosa, Marrazes, Leiria.  

Dizia o Diretor do ACES, num semanário local, que faltam 53 médicos, 9 no concelho de 

Leiria. Devido à carência de administrativos é o caos global, chegando-se à situação de 

ter médico e enfermeiros e não ser possível fazer as consultas por não haver quem abra a 

porta e faça as inscrições. Por outro lado, a substituição de funcionários administrativos 

do quadro por precários, causa grande entropia nos serviços e não garante a 

imprescindível confidencialidade da informação, em áreas muito sensíveis. 

Somos bons, mas poderíamos ser excelentes se fossem honrados os compromissos com 

os Leirienses. 

O concelho da Marinha Grande tem o mesmo problema, mas, e utilizando mais uma vez a 

informação pública disponibilizada por um jornal local, um conhecido deputado do partido 

socialista, na companhia da Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande reuniram 

com o secretário de estado adjunto e da saúde e com a nova presidente do concelho 

diretivo da Administração Regional de Saúde Centro no sentido de pressionar 

politicamente para a resolução do problema.  

Sr. Presidente e Srs. Deputados e Deputadas, se os critérios de gestão, clínicos e 

organizacionais, podem ser majorados com a pressão política, questiono sobre a realidade 

de Leiria, onde o Presidente CML, com o seu peso político, deve tomar uma atitude mais 

reivindicativa para o seu concelho em prol dos leirienses. 

Intervenção do senhor deputado municipal Manuel Azenha (BE) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 
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Exmo. Sr. Presidente, 

Como o tempo é pouco e muito dele já gastei na apresentação da Moção, deixo-lhe 

apenas duas perguntas concretas que gostaria de ver respondidas: 

1 – A câmara apresenta um montante de € 2M de euros de recebimentos em atraso, 

pergunto se estes créditos estão a ser devidamente cobrados e designadamente através 

da via judicial? 

2 – Desde Novembro de 2017 que a sala C4 do Jardim-de-infância dos Capuchos foi 

desocupada e se encontra sob vigilância em virtude de fissuras que apareceram na 

mesma. Em Dezembro foi encontrada uma solução provisória tendo as crianças sido 

deslocadas para o piso térreo do edifício, a Sra. Vereadora da educação nessa mesma 

data informou que se iria iniciar o projeto de arquitetura global para a resolução do 

problema. Assim gostaríamos de saber em que fase se encontra este processo e para 

quando preveem o início das obras, e já agora, em que consiste este projeto de 

arquitetura global? 

Intervenção do senhor deputado municipal Acácio Sousa (PS) 

Transcrição: 

A candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura, para 2027 é um desígnio que deve 

ser começado a ser trabalhado e sustentado, desde já. 

Curiosamente, várias cidades do país anunciaram essa pretensão na última campanha 

eleitoral para as autarquias. Isso aconteceu, porque não será um assunto menor e, afinal, 

com estas movimentações, o tema acabou por marcar as agendas políticas. 

Em Leiria, a ideia foi recebida inicialmente com ceticismo por parte de alguns e com 

entusiasmo contido, por parte de outros, contudo, o que se tem vindo a perceber é que a 

grande oportunidade está, desde já, na afirmação da Região e na valorização da sua 

identidade. 

O que importa aqui? Trata-se de um grande desafio e todo o processo será de promoção 

de criadores e produtores locais, o que implica um grande esforço conjunto mas, de 

certeza gratificante, ganhe Leiria ou não. Os resultados deste esforço serão sempre para 

fixar e consolidar para futuro. 

Mas…Leiria tem potencial? Então Leiria, Município e Região, sublinho a Região, não têm? 

O que dizer do património edificado? E do património imaterial? E das Artes, 

performativas, plásticas, escritas, etc.? 

Há um enorme potencial, muito já reconhecido, muito ainda a precisar de ser valorizado e 

a enriquecer-nos ainda melhor. 

Nos últimos dois anos foram sendo desenvolvidas ações de diagnóstico, de contactos com 

os grandes centros de decisão políticos, da Educação, da Gestão Pública, Empresariais e o 
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que é preciso é irmos além de uma limitada visão paroquiana, no alargamento da visão 

territorial. 

Senhora Deputada Margarida Castelão, ao contrário daquilo que a senhora veio aqui 

dizer, nunca foi dito que Leiria, enquanto concelho isolado, se candidataria sozinha. 

Quando a senhora e outras pessoas, recentemente, vieram falar na necessidade de uma 

candidatura regional, pois foi isso que sempre foi afirmado, desde a 1ª hora! Apenas, 

Leiria surge como a mentora do projeto! 

A Região de Leiria merece ser ousada, porque se não o for com a lucidez da 

sustentabilidade, nada será feito. Mas isto é o que está a ser feito! É a afirmação de Leiria 

e dos Municípios vizinhos! De repente, surge o velho fantasma de Coimbra. Porque se vai 

candidatar, o que assusta alguns, como perpassou das recentes declarações dos senhores 

vereadores do PSD!! 

Mas tem que ser fantasma? Quanto mais cidades se mexerem para se candidatarem, 

mais ganha o País! Que se mexam e justifiquem as suas potencialidades, sem olhar, 

apenas, para o passado mas, também para o futuro. 

Não estamos num processo que se possa sujeitar a sobrancerias nem subordinações, ou 

tacanhez de espírito. 

Não é medindo os flashes tradicionais que se garante a nomeação para capital europeia 

da cultura. Será, antes, medindo os indicadores de coesão social que uma Região 

promove, e daquilo que dá a conhecer para a construção do futuro. 

Querelas bairristas com Coimbra, não! Cada qual deve afirmar primeiro a sua capacidade 

e identidade. 

Assim, não deixo de estranhar as vozes que, agora, quase vêm apelar a uma 

subordinação a Coimbra. Nem subordinação, nem sobranceria! 

Para onde caminha a nossa afirmação enquanto candidatos a Capital da Cultura? Esse 

caminho foi começado a traçar no apoio declarado por vários municípios vizinhos, ora do 

PS, ora do PSD, da Diocese, do Politécnico, das Associações Empresariais de âmbito 

territorial que vai bem além de Leiria, e até me lembro de um texto encomiástico 

publicado na imprensa local, por quem é agora Secretário Geral do PSD. 

Por tudo isto, estranho algumas vozes. O nosso caminho não é virar as costas a Coimbra 

mas, é fortalecer a nossa vizinhança dentro da Comunidade Intermunicipal da Região de 

Leiria, com os outros vizinhos mais para sul, com larga tradição e interesse de 

cooperação. 

Estruture-se a máquina e teremos uma escala alargada e agregadora do território 

candidato. 

Leiria é a mentora do processo mas, temos património, temos criadores e produtores 

para as mais diversas manifestações culturais, que serão o nosso orgulho! 
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Eu diria, antes de se andar a discordar por aí em circuitos ora mais fechados, ora em 

vagas contestações nas redes sociais, está na hora de uma clarificação, dentro da área 

política, de quem quer estar ou não, no caminho desta candidatura e do engrandecimento 

da Região sem complexos de pequenez. 

Intervenção do senhor deputado municipal Teófilo Santos (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por agradecer a todos os presentes por terem adiado a Assembleia Municipal de 

dia tendo em conta o congresso do PSD, foi um ato de democracia, assim, voltou a 

agradecer publicamente toda a atenção e apoio que o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal e toda a mesa deu nesse adiamento. 

O que o levou ali foram dois pontos, a primeira é relativamente ao PSD, e de uma forma 

pública dizer obrigado ao Dr. Passos Coelho por ter salvo da troika, até 2015 recuperou o 

país, ganhou as eleições e posteriormente o Dr. António Costa não percebeu que não 

chegam as eleições, que transmitir a mensagem é importante e perceber que o povo 

aproveitou as oportunidades que teve, nomeadamente a postura económica, o futebol e o 

povo foi feliz. Mas todos se esqueceram que os ordenados são maiores? As pessoas vivem 

melhor? Não! A economia cresceu? Sim! O desemprego desceu? Sim! Mas qual é o futuro 

em relação à Europa? Continua-se na cauda da Europa, o país cresceu, porque a europa 

cresceu, o desemprego desceu porque a Europa também desceu, mas não é só disso que 

o país precisa, precisa-se que o PS e o PSD se entendam, é necessário que os grandes 

partidos não se esqueçam que o país não se desenvolve se os dois não se entenderem 

acontecerá como na Itália, na Áustria, haverá problemas graves do radicalismo. Não 

precisam do bloco central, precisam apenas que os dois partidos se entendam em 

questões muito graves como a justiça, que deve ser entendida. É necessário que se 

entendam em relação ao IRC, às obras públicas, o país tem de crescer, tem de ter obras 

públicas, tem de desenvolver-se e só se desenvolve se os dois grandes partidos se 

entenderem. Acabou a intervenção falando sobre o orçamento, este depende da Câmara 

e é responsável por ele, eles só têm depois, pedir contas à Câmara. Perguntou ainda 

porque não foram pensados outros parques industriais na Maceira e outras localidades à 

semelhança do que foi feito em Monte Redondo. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal - Raul Castro 

Começou por responder ao deputado Pedro Pimenta, dizendo que a autorização é da 

Direção Geral Veterinária, desconhecendo o funcionamento das licenças e que nada 

passou pela Câmara. Disse que se poderia saber e ver qual era o processo. 

Ao deputado Paulo Pedro e relativamente à pista ciclável do rio Lis, informou estar a 

concluir-se o levantamento topográfico do troço entre as Cortes e São Romão para ligar 

ao percurso Polis, seguindo-se depois o levantamento da zona da Estação, ou seja do 
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limite atual do Polis até ao limite do concelho de Leiria para que depois a Marinha Grande 

faça o mesmo e depois à retaguarda Porto de Mós e Batalha em relação ao rio Lena para 

que possam fazer a mesma coisa. 

À deputada Margarida Castelão, sobre a candidatura à capital europeia da cultura, já foi 

dada a resposta pelo senhor deputado Acácio de Sousa, lembrou que o objetivo desde o 

inicio e foram os que trouxeram a publico aquela pretensão, é que seja o território de 

toda a Comunidade Intermunicipal, porque foi amplamente vastado, merece ser puxado 

por via de um foco chamado capital europeia da cultura, e agregar ao concelho de 

Ourém, Alcobaça e Nazaré e possivelmente um outro a sul do distrito, já noutra 

Comunidade Intermunicipal. 

Ao deputado Rui Passadouro, na última sessão da Assembleia Municipal levantou a 

questão sobre o que a Câmara fazia relativamente à monitorização, foi afirmado que se 

estava a fazer diariamente esse controlo, manifestou a sua preocupação em relação às 

escolas, nomeadamente os chuveiros, saber até que ponto a autoridade de saúde estaria 

a fazer testes também nas escolas geridas pelo ministério da educação. Quanto ao ACES, 

e aos cuidados primários, efetivamente o que se sabe e o esforço feito em instalações, 

estão em vias de ser inauguradas o centro de saúde das Cortes e o centro de saúde de 

Monte Real e Carvide, que devia ser o pior do país tendo em conta a forma como 

funcionava e estavam a ser confrontados pela inexistência de assistentes administrativos. 

O ministério defende-se com o ministério das finanças, havendo um jogo de empurra e na 

verdade adicionado a aquilo, algumas doenças de funcionários, portanto sempre a 

complicar. Quanto ao peso político, enfim 106kg não serão suficientes se calhar. 

Ao deputado Manuel Azenha, relativamente à receita atrasada é o desenvolvimento de 

um processo que está entregue aos advogados, vão funcionando com as legislações 

tentando desbloquear o que é do município. Quanto ao Jardim de Infância dos Capuchos e 

esta em fase de projeto de arquitetura, está prevista a construção de 4 salas novas mais 

uma unidade para surdos, a construção de um refeitório para o pré-escolar e 1.º ciclo, 

prevendo-se o início das obras no final do ano. 

Ao deputado Teófilo Santos, relativamente às zonas industriais tem sido algum cavalo de 

batalha mas infelizmente ainda não foi daquela vez que foram apanhados em falta. O 

PDM tem cerca de 20 regiões no seu território exatamente para zonas industriais valendo 

para 5 anos. A maior parte delas se não for feito nada nos 5 anos a sua classificação será 

alterada para reserva florestal. Naquele momento estava a ser feita a identificação de 

todas aquelas áreas, encontravam-se a interagir com os senhores presidentes de junta, 

avaliando as situações, percebendo de que forma se poderia concretizar sendo 

impensável a aquisição de terrenos de 20 espaços no concelho porque depois também 

não haverá recursos que cheguem para tudo e há sempre dificuldades pelo caminho, 
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nomeadamente na Maceira que se vê com muito interesse uma zona industrial junto à 

auto estrada tem 150 proprietários, portanto há dificuldades. Existe o exemplo de Monte 

Redondo onde foi adquirido o terreno para avançar para o processo de expropriação, mas 

que são situações que ou há da parte dos proprietários interesse em rentabilizar aquele 

espaço e portanto a necessidade de se associarem todos ou então eles ficam com o 

prejuízo daquilo ser reclassificado ao fim de 5 anos para zona florestal. 

  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
  

O Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida Sequeira, deu 

continuidade à sessão, iniciando o período da ordem do dia, informando que os pontos 14 

e 24 foram retirados. Informou que período de antes da ordem do dia durou uma hora e 

quarenta e quatro segundos, portanto cumpriu-se com rigor o tempo estipulado. 

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

financeiro 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  

Súmula: Este Relatório a enviar à Assembleia Municipal em cada uma das suas sessões 

ordinárias, é uma obrigação legal constante das disposições combinadas da alínea c) do 

n.º 2 do artigo 25.º e n.º 4 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e visa dar conhecimento e prestar informações ao órgão deliberativo sobre a 

atividade desenvolvida pela Câmara Municipal, na gestão dos assuntos municipais.  

Este assunto não carece de votação. 

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

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

qualquer esclarecimento. 

Ponto 

2. Orçamento participativo 2018/2019 – Proposta de alteração da carta de 

princípios e normas de participação – Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: É usual a Assembleia Municipal analisar, discutir e aprovar na sua sessão 

ordinária de fevereiro, a Carta de Princípios e Normas de Participação da edição seguinte 

do Orçamento Participativo (OP). 

Como tem sido prática anual, o Júri do Orçamento Participativo procura retirar da 

experiência adquirida, sugestões para propor alterações às Normas de Participação, em 

cumprimento, aliás, da 8.ª etapa do ciclo de participação definido na Carta de Princípios 

aprovada pela Assembleia Municipal, para a edição anterior do OP, que estabelece: “8.ª 
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etapa: Avaliação das várias fases do processo e sua divulgação, tendo em vista o 

contínuo aperfeiçoamento do sistema.". 

A ata que o júri do OP enviou aos deputados municipais contém essas propostas que se 

apresentam para discussão e votação, no âmbito da aprovação da Carta de Princípios e 

Normas de Participação para a edição seguinte do Orçamento Participativo (2018/2019). 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor deputado municipal Acácio Sousa (PS) 

Relativamente às propostas validadas pelo júri naquele processo nada têm a dizer, no 

entanto, em entendimento com as bancadas dos outros grupos municipais tinham ali uma 

proposta conjunta para apresentar que leu. 

Trancrição: 

O orçamento participativo é uma excelente oportunidade de participação cívica por parte 

dos munícipes e em Leiria, sendo uma medida recente, deverá levar a que todos criemos 

as melhores condições para incentivar essa participação. 

No entanto, mesmo havendo a melhor das boas vontades, o equilíbrio pleno será sempre 

difícil e sendo uma medida recente como foi dito, sofre daquilo que é comum em tudo o 

que ainda atravessa uma fase experimental.  

Perante as propostas que chegam agora à A.M., validadas pelo júri de avaliação, e 

também as propostas de alteração das normas de participação, oriundas do mesmo júri, 

pensamos que é altura para uma intervenção da Assembleia, no sentido de ir melhorando 

as formas de participação com objetivos mais justos e equilibrados. Estamos, assim, a 

falar de uma medida que, mais que partidária, é de genuína cultura cívica, de 

envolvimento de todos os munícipes e, portanto transversal ao pensamento ideológico 

partidário. 

Entendemos que sem prejuízo do lançamento de uma análise profunda, em sede da A.M., 

a lançar ao longo do ano, para reformulação do modelo, dos critérios, ou da forma de 

participação, atendendo a um próximo período de apresentação de novas propostas que 

não deve ser adiado, desde já são apresentadas as seguintes propostas de alteração à 

normas de participação: 

- no ponto, 7.b) II, deverá ficar melhor clarificado que as propostas serão da autoria de 

cidadãos que as entregam através das Assembleias Participativas, ou nas Juntas ou 

Uniões de Freguesia mas,  devem-se situar fora da esfera de responsabilidade direta de 

qualquer serviço da Administração, Central ou Local; 

- no ponto 7.b) iV: as propostas devem ser: compatíveis com outros projetos e planos 

municipais mas, não devem corresponder a iniciativas das atribuições diretas dos serviços 

públicos; 
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- no ponto 7. b) VI, o júri propõe a retirada deste ponto, o que não parece pertinente. À 

partida, as despesas não devem ser correntes, e será, mesmo, de acrescentar: (...) de 

investimento ou de atividades relevantes de utilidade pública. 

- no ponto 7.b) VIII, em vez do uso de "devem",  o que pode ser interpretado como 

optativo, o ponto deverá ser mais firme e ter prescrito: terão que ter em conta critérios 

de inovação e criatividade, claramente diferenciadores da atividade corrente do Município; 

- no ponto 7.d), deverá ser acrescentado que: as propostas de investimento devem 

incidir, apenas, em espaços públicos municipais, ou em atividades cujos encargos não 

impliquem outras entidades além do Município; 

- no ponto 8.a), o júri propõe a retirada, o que parece poder vir a criar zonas de conflito. 

O ponto não deveria sair, porque se deve manter a inibição das propostas configurarem 

pedidos de apoio ou venda de serviços a entidades concretas pois, facilmente, se criariam 

equívocos de favorecimentos. 

Para além destas alterações imediatas, a A.M. poderá vir a criar um grupo de análise para 

reformulação do modelo de participação onde poderão ser equacionadas hipóteses, entre 

outras, como fatores de ponderação na votação dos munícipes, ou a defesa pública das 

propostas pré-selecionadas. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 3 abstenções, 

aprovar a Carta de Princípios e as Normas de Participação para o próximo 

Orçamento Participativo de 2018/2019. 

O Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida Sequeira, 

informou que a mesa da Assembleia fará chegar a proposta à Câmara Municipal que a 

encaminhará para o júri. Relativamente ao futuro propôs a criação futura de uma 

comissão com aquele objetivo. Há tempo para o fazer pois está resolvido para o ano 

atual, havendo oportunidade para que durante este ano civil se façam propostas 

concretas sobre uma alteração mais profunda ao regulamento participativo. 

Ponto 

3. Declarações de caráter obrigatório, no âmbito do artigo 15.º da Lei n.º 

22/2015, de 17 de março - SMAS Leiria – Para conhecimento da Assembleia 

Municipal. 

Súmula: O objetivo da deliberação acima identificada é que a Assembleia Municipal tome 

conhecimento das declarações emitidas pelo Senhor Presidente do Conselho de 

Administração dos SMAS de Leiria, nos termos do estabelecido na alínea c) do n.º 2 do 

artigo 15.º da Lei n.º 22/2015, de 17 de março, alterada, que aprova as regras aplicáveis 

à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas. 

De acordo com a referida disposição legal, os dirigentes das entidades devem, até 31 de 

janeiro de cada ano, declarar que todos os compromissos plurianuais existentes à data de 
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31 de dezembro do ano anterior se encontram devidamente registados na base de dados, 

central, de encargos plurianuais, e identificar todos os pagamentos e recebimentos em 

atraso existentes à data de 31 de dezembro do ano anterior. 

Em da referida obrigação legal, foram oportunamente enviadas à Assembleia Municipal as 

declarações emitidas pelo Senhor Presidente do Conselho de Administração dos SMAS. 

Este assunto não carece de votação. 

Ponto 

4. Declarações de caráter obrigatório, no âmbito do artigo 15.º da Lei n.º 22-

2015, de 17 de março CM Leiria – Para conhecimento da Assembleia Municipal. 

Súmula: De acordo com a nova redação da Lei dos Compromissos e Pagamento em 

Atraso (LCPA), introduzida na alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 22/2015, de 17 

de março, o Município de Leiria, na pessoa do Senhor Presidente, deve declarar que todos 

os compromissos plurianuais existentes, a 31 de dezembro de 2017, 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 2017.  

Em da referida obrigação legal, foram oportunamente enviadas à Assembleia Municipal as 

declarações emitidas pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, para conhecimento, 

que constitui o objetivo do presente assunto acima identificado. 

Este assunto não carece de votação. 

Ponto 

5. II Modificação ao Orçamento e às Opções do Plano – I Revisão - Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento – Apreciação, discussão e votação.  

Súmula: O objetivo da deliberação acima identificada é que a Assembleia Municipal 

aprove a proposta de revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano dos SMAS, 

para o ano de 2018. A 1.ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano visa a 

introdução do saldo da gerência de 2017, nos termos do ponto 8.3.1 do POCAL. O saldo 

final da gerência, que resulta da diferença entre as importâncias arrecadadas 

(recebimentos + saldo inicial) e os pagamentos ocorridos no decurso do exercício 

económico de 2016, encontra-se expresso no mapa de fluxos de caixa de 2017 [€ 

9.214.925,63]. 

 Após o apuramento do saldo de gerência anterior, o saldo da gerência pode ser utilizado, 

resultando daí uma revisão orçamental (pontos 8.3.1.3 e 8.3.1.4 do POCAL), que deve 

respeitar o princípio do equilíbrio orçamental. 

Com a presente proposta de Revisão Orçamental a dotação corrigida do orçamento para 

2018 será alterada para €33.875.100,00 uma vez que, com a introdução do saldo da 

gerência no orçamento da receita, no valor de €9.000.000,00 na rubrica 16 01 01 – Saldo 
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da Gerência Anterior – Saldo Orçamental – Na Posse do Serviço, terá como contrapartida 

a diminuição, no montante de € 214.925,63, nas seguintes rubricas do Orçamento da 

Receita: 

•100801 – Transferências de capital Famílias  

Em contrapartida, reforça-se o Orçamento da Despesa (despesas de capital) no montante 

de € 9.000.000,00, nas seguintes rubricas: 

•070103041 – € 200.000,00; 

•07011002 – € 280.000,00; 

•070107 – € 40.000,00; 

•070108 – € 30.000,00; 

•07010402 – € 5.650.000,00; 

•07010407 - € 2.800.000,00. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal - Raul Castro 

Trata-se da inserção do saldo do orçamento dos SMAS, o valor de € 9.214.925,63, 

distribuído por rubricas indicadas no documento facultado e que estava subjacente a um 

objetivo que se quer atingir, que é tentar que a taxa de cobertura de saneamento de todo 

o concelho fique naquilo que é o suporte legal existente porque há pequenos locais que 

não podem ter saneamento ou porque não há quota para o nível emissário ou porque são 

casas isoladas cujos custos serão demasiados para o fazer podendo assumir-se a fossa 

desde que devidamente estruturada. Significa que se quer chegar ao final do mandato 

com o assunto do saneamento encerrado, por isso aquele reforço de 9 milhões é 

maioritariamente para as obras de saneamento, algumas que irão entrar em atividade e 

outras em que se vai preparar os respetivos projetos para que até 2021 se possa ter 

concluída a rede nos moldes possíveis e que certamente ultrapassará os 94% que é o 

indicador nacional. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Santos (PCP) 

Disse que achava necessárias as alterações propostas mas mantêm as dúvidas sobre a 

sua realização naquele ano, entendem ser uma vergonha passar-se de um ano para outro 

um saldo de € 9.214.925,63 quando todos sabem que há problemas com a rede de 

águas, a conclusão da rede de esgotos sempre adiada, mas ainda assim o PCP votou a 

favor.  

A Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida 

pelo disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º conjugado com a alínea a) do 

n.º 1 do artigo 25.º ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

deliberou por unanimidade, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria 

contida em sua deliberação de 6 de fevereiro de 2018, cujo teor se dá por 
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transcrito, em consequência, aprovar a II Modificação ao Orçamento e às Opções 

do Plano – I Revisão - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. 

Ponto 

6. III Modificação ao Orçamento Municipal para 2018 - Introdução do Saldo da 

Gerência Anterior – Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: A Câmara Municipal submete à aprovação da Assembleia Municipal, a III 

Modificação ao Orçamento, visando a introdução do saldo da gerência anterior (SGA), 

cujo valor ascende a € 39.081.558,10. 

As alterações consubstanciam-se no seguinte: 

 Receita: 

- Introdução do SGA no valor de €39.081.558,10; 

- Redução da rubrica de projetos financiados em € 6.481.958,10, considerando que, 

apesar das candidaturas estarem pré-aprovadas, existe um deferimento entre a execução 

das despesas e o recebimento dos financiamentos (PT2020). 

Despesa: 

- O saldo da gerência vai financiar despesa corrente no montante de € 6.463.000,00 e 

despesa de capital no montante € 26.136.600,00. 

- A Revisão do Plano de Atividades cifra um aumento de €5.963.000,00 

- A Revisão do Plano Plurianual de Investimentos importa um reforço das rubricas de 

investimento em €26.136.600,00 

Das alterações referidas resulta um aumento global do orçamento em €32.599.600,00. 

Após a revisão e considerando as alterações efectuadas tanto do lado da receita e como 

do lado da despesa, o Orçamento Municipal passará para o montante de 

€112.299.600,00. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal - Raul Castro 

No mesmo sentido foi considerado o valor de €39.081.558,10 de saldo disponível para 

inserir na revisão do orçamento para 2018 e o que foi proposto, previamente foi 

distribuído quer aos membros do executivo para apresentar alguma proposta alternativa 

nalguma das questões, quer até no site do município para se puder projetar alguma 

proposta de alteração. Não houve conhecimento de nenhuma delas e portanto o que está 

em causa é afetar um conjunto de obras já previstas, pensando-se haver condições para 

puder executar sabendo que não há obras só para um ano, algumas são plurianuais o que 

significa que vai haver mais saldo disponível a transitar para os anos seguintes. 

Intervenção do senhor deputado municipal Pereira de Melo (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 
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Estamos a discutir o pedido de Modificação do Orçamento Municipal para 2018, a 

Introdução do saldo de gerência anterior e a alteração às Grandes Opções do Plano para 

2018. 

Pretende a CML pedir autorização para rever o Orçamento de receita inscrevendo neste a 

quantia de € 39.081.558,10 que constitui o saldo da gerência anterior e que resulta de 

obras não feitas ou adiadas. 

Propõe que os € 39.081.558,10 sejam distribuídos do seguinte modo: 

€ 6.481.558,10 sejam destinados ao aumento de despesa corrente. Facto que 

consideramos errado por o saldo da conta de gerência resultar apenas de obras não feitas 

ou adiadas e como tal deveria ser apenas aplicado em obras. 

E os restantes € 32.600.000 serão inscritos na 1ª revisão do plano plurianual de 

investimentos e na 1ª revisão do plano de atividades. 

Sucede contudo que deste quantitativo apenas € 26.136.600,00 visam financiar as 

despesas de capital. 

Fica deste modo € 6.463.400 do saldo de gerência por definir a sua aplicação embora se 

destinem a despesas de capital de acordo com o pedido. 

Analisando as modificações propostas para as grandes opções do plano verificamos que 

são introduzidas novas rúbricas que consideramos de aplaudir como sejam: 

Auditórios, reabilitação de edifícios, um centro associativo de negócios e até um 

misterioso edifício de apoio à Assembleia Municipal, Arquivo e outros. 

Digo misterioso porque não e dito de que edifício se trata, qual o arquivo que nele vai ser 

instalado e o que são os outros. 

O PSD agradece que finalmente a CML tenha pensado em instalações para a AM. 

Tememos contudo, que, ironicamente, não pretenda transformar AM num arquivo ou em 

outro objecto sediado algures. 

Seria elegante, por parte da CML fornecer um pouco mais de informação a esta 

Assembleia como seja; qual o edifício que vai adquirir, qual o arquivo e os outros que nos 

vão acompanhar. 

Lamentamos contudo, que para o corrente ano se continue a prever um volume de 

realizações muito baixo e que o valor de € 6.463.400, com aplicação por definir, não 

venha a ser aplicado em mais empreendimentos que o Concelho de Leiria necessita 

mormente: 

Parques industriais, apenas o de Monte Redondo é contemplado. 

Parques de estacionamento gratuitos na cidade, estando o presente plano de mobilidade 

resumido a obras urbanas na cidade de Leiria, continua por delinear um verdadeiro plano 

de mobilidade concelhio. 
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Os habitantes de muitas das freguesias do concelho continuam a não dispor de 

transportes públicos que lhe permitam abdicar da viatura própria e deste modo a ter que 

despender elevados quantitativos nos parquímetros da cidade. 

A reparação do mercado municipal continua adiada por apenas lhe ter sido atribuída uma 

verba muito baixa para 2018. 

A despoluição do rio Lis continua a não ser prioritária. 

Acresce que certas obras como o centro de Atividades Municipais, que tem orçado um 

valor de cerca de € 13 milhões ainda nem o projeto tem elaborado. 

Para a área que se pretende para este pavilhão achamos que este valor vai derrapar para 

além de € 20 milhões! 

Onde está o estudo que prevê a futura utilização deste equipamento? Estaremos perante 

mais um equipamento que vai ter pouca utilização? Isto é um novo estádio? 

Perante o que acabamos de expor continuamos a considerar válidos os argumentos que 

levaram à nossa decisão de na sessão de 15 de dezembro de 2017 votar contra a 

proposta de orçamento e grandes opções do plano. 

Não acreditamos que a sua execução vá contribuir para um verdadeiro desenvolvimento 

do Concelho pois continuaremos perante uma grande percentagem de obras 

sucessivamente adiadas e logo um aumento da conta bancária da CML à custa dos 

elevados impostos dos contribuintes. 

Acresce ainda o risco de cerca de € 12,9 milhões (6,43+6,48), acabarem por transitar 

para despesas correntes. 

Por todos estes motivos o PSD vai votar contra a distribuição de saldos proposta. 

Intervenção do senhor deputado municipal Paulo Pedro (PS) 

Começou dizendo que quem como ele passou vários mandatos naquela Assembleia 

Municipal anteriores à chamada Lei dos compromissos, sabe que todos os anos havia 

orçamentos empolados em 100%, ou seja a Câmara realizava 50 milhões e fazia 

orçamentos de 100 milhões. Numa situação daquelas em que os orçamentos eram 

bastante empolados claramente que não podia haver daqueles saldos e não havia lei dos 

compromissos, não havia limitações jurídicas que impedissem de se gastar dinheiro onde 

se queria e com os malabarismos em termos de mudança de rubrica, rapidamente se 

esgotavam os saldos e portanto não existiam saldos transitados de um ano para outro. É 

um facto que com a lei dos compromissos e com uma gestão rigorosa do município, 

aquilo não continua a acontecer. As Câmaras quando lançam obras devem ter previsão de 

tesouraria para essas mesmas obras. Aquilo acaba por dar aqueles saldos dilatados. Na 

questão que o PSD pôs sobretudo na declaração de voto enviada, reconhece que existe 

uma ou outra razão plausível e que é também uma razão que assiste a alguns deputados 

daquela Assembleia e se calhar até à própria Câmara, pois também aquela quereria que o 
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mercado municipal avançasse mais cedo, mas se não o dotou com uma verba maior, é 

porque com certeza sabe que não o vai conseguir executar por outros motivos que não a 

questão financeira. Tem que se dar à Câmara e sabe-se que tem legitimidade para isso, 

já ali foi dito pelo deputado Teófilo, que a Câmara tem legitimidade em termos 

orçamentais para decidir e avançar naquela questão, deve ter-se confiança que se se 

fizeram aquelas opções não foi por achar que os outros assuntos eram menos 

importantes, mas porque provavelmente acha que pode optar por obras que tenham 

financiamento de fundos comunitários, devendo haver confiança na Câmara com as 

decisões que tomou. A maior parte das questões lidas na declaração de voto do PSD, 

acharam que não eram questões objetivas e de mérito. Acharam que foram apenas 

questões que foram postas para justificar a votação negativa naquele quadro, sobretudo 

também, porque não a receberam por email mas foram à procura da declaração de voto 

do PS na reunião de Câmara também e lá foi dito que foi pedida colaboração ao PSD no 

sentido de dar algumas hipóteses no sentido de se chegar a algum entendimento 

nalgumas obras o que não aconteceu. Considerou que muitas das propostas do PSD são 

ali colocadas apenas no sentido de justificar o seu voto negativo. Falou sobre a 

despoluição do rio Lis, e que não é questão das suiniculturas, não é da competência da 

Câmara Municipal, não vendo razão naquele momento para que a Câmara inclua no seu 

orçamento verbas para a questão da despoluição.    

Intervenção da senhora deputada municipal Margarida Castelão (PSD) 

Transcrição: 

Este executivo tem vindo a habituar-nos a saldos de gerência avultadíssimos, neste caso 

de 39 milhões de euros, que transitam para os anos seguintes e correspondem a 

impostos cobrados aos munícipes e que sistematicamente não são aplicados ao serviço 

desses mesmos munícipes. Acresce ainda o facto, de ano após ano serem prometidas 

obras e melhoramentos, que nunca são executados e que pretendem exclusivamente 

alimentar o imaginário dos eleitores e poder tirar daí algum proveito em termos de 

resultados eleitorais. Acresce ainda que, sistematicamente são pagos projetos com os 

impostos cobrados aos munícipes de vários milhares de euros, que nunca são 

implementados e alguns ficam definitivamente na gaveta porque nunca serão executados, 

como aconteceu com o projeto, para a construção do novo mercado municipal. Afinal 

apenas se farão umas pequenas obras de melhoramento no mercado. Bem-vindas claro. 

Mais vale algumas obras do que deixar degradar o mercado ao ponto de se tornar inviável 

o seu funcionamento. Mas é muito pouco relativamente ao que foi prometido. O dinheiro 

gasto com a elaboração do projeto para a construção do novo mercado perdeu-se. 

Torna-se então legítimo fazer algumas questões. 
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Quando estará concluído o jardim da Almoinha? As pessoas que compraram apartamentos 

na Nova Leiria acreditaram que os seus filhos ali nascidos cresceriam brincando no jardim 

da Almoinha, mas os filhos cresceram e continuam sem ter vista para o jardim. Muitos 

acreditaram que o jardim da Almoinha, seria inaugurado até ao final de setembro de 

2017, porque era uma obra que exigia um pequeno investimento e há muito que os 

munícipes de Leiria anseiam por ver o espaço verde da cidade aumentado. Mas afinal, o 

mandato terminou e a vista desses apartamentos e de quem passeia pelo Polis, ali 

naquela zona, é um manto de pó e não um espelho de água, como vimos nas capas de 

jornais, com parque de lazer circundante. A questão que deixamos é: até ao final do ano 

de 2018 este parque estará pronto e aberto ao público? 

E falando em termos ambientais, qual é o plano estratégico de vossas excelências para o 

concelho. Somos uma capital de distrito sem um verdadeiro jardim. Apenas temos um 

canteiro, o jardim de Camões e um outro canteiro prometido o jardim da Almoinha, mas 

um jardim não temos. Porque não, aplicar este saldo de gerência na aquisição de terrenos 

com vista à construção de um parque, que dignifique a nossa cidade e, que permita uma 

melhor qualidade de vida a quem vive nesta malha urbana e aquém nos visita. Sempre 

defendemos que o que queremos é mais e melhor para Leiria e um jardim de alguns 

hectares permitiria que as crianças pudessem ali brincar, os jovens passear e fazer 

atividades desportivas e seria um local de encontro e passeio para seniores. É indiscutível 

que um jardim numa cidade promove sempre a qualidade de vida de quem ali mora e é 

essencial para malhas urbanas como a da nossa cidade. Para quando o melhoramento do 

percurso Polis? Para quando a instalação de bebedouros e a construção casas de banho 

junto ao parque radical, há muito prometidas? Quando iniciarão o alargamento do polis e 

construção da ciclovia até à praia do Pedrógão, passando por Coimbrão, Bajouca e Monte 

Redondo. E falando ainda em termos ambientais, para quando está prevista a despoluição 

da ribeira dos Milagres? Que diligências têm tomado nesse sentido? 

Este saldo de gerência sobra porque nada foi feito em termos de proteção ambiental, mas 

poderia ter sido feito porque havia disponibilidade financeira. Só faltou vontade e 

empenho em fazê-lo. 

Este saldo de quase 40 milhões de euros, poderia ser usado num plano estratégico de 

turismo. V. Exa. disse ter adquirido o edifício da EDP para aí instalar um museu, 

possivelmente o museu do brinquedo. Mas os meses passam, o investimento foi feito com 

os impostos cobrados a todos nós, sem que tenhamos qualquer retorno, porque o edifício 

continua fechado. E a loja do cidadão, outro investimento feito. Quando abrirá a loja do 

cidadão? V. Exas. têm alguma previsão? Ainda será neste mandato? E os melhoramentos 

no Castelo, quando iniciarão? E os acessos mecânicos ao Castelo serão feitos? Quando 

iniciarão essas obras? 
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E as termas de Monte Real quando serão reativadas? Que diligências têm tomado nesse 

sentido? Porque não equacionam a possibilidade de adquirir a concessão dessas águas, 

reabrindo as termas e permitindo a revitalização da economia e dinâmica social daquela 

zona. Apostando no turismo também aí e não apenas no castelo e na cidade. 

E o plano de mobilidade? Está pronto? Foi alterado? Que alteração sofreu? Tiveram em 

conta as sugestões da comissão criada para o efeito? Quando será implementado? Ou 

corremos o risco dos milhares de euros gastos neste projeto se perderem, como se 

perderam os milhares de euros gastos no projeto do novo mercado? 

E a praça do município vai ser intervencionada. Vão remover os pinheiros? Vão construir 

um parque de estacionamento subterrâneo? 

E a avenida Heróis de Angola vai ter uma cobertura? O transito vai ser interdito nessa 

rua?  

E as condutas de fibrocimento da zona histórica da cidade, quando serão substituídas? 

Quando serão feitas as obras de saneamento na Memória? 

E o topo norte do estádio, quando será remodelado?  

Concluindo o jardim da Almoinha e construindo o pavilhão multiúsos, como é intenção de 

V. Exas.. onde passará a ser realizada a feira de maio e o mercado do levante? Não 

deveriam V. Exas. pensar na aquisição de terrenos para a implementação destas feiras? 

Quando vai ser construído o parque de estacionamento junto ao Hospital distrital, para 

permitir que menos carros venham para a cidade? Quando vai ser construído o parque de 

estacionamento junto ao centro de saúde Gorjão Henriques? E junto à rotunda de D. 

Dinis? 

Congratulamo-nos com o facto de pretenderem construir uma sala digna para o 

funcionamento deste órgão autárquico, a Assembleia Municipal. Mas será necessário 

adquirir mais um imóvel para essa finalidade, tendo a câmara uma sala belíssima nos 

Paços do Concelho que podia ser restaurada ou o objetivo é adquirir um edifício de 

indiscutível valor patrimonial que se pretende preservar? Não deveria este órgão tomar 

conhecimento das intenções de V. Exas. e até poder discuti-las?  

Porque não aplicar parte destes 39 milhões na aquisição de terrenos para a construção de 

parques empresariais, nomeadamente na Maceira e em Santa Catarina da Serra, onde 

estes são deficitários. Estes parques serviriam de âncora para muitas empresas criadoras 

de emprego e geradoras de riqueza para o país, mas sobretudo para a região. 

Tudo o que acabo de referir não foi feito por indisponibilidade financeira, mas porque não 

quiseram ou não foram capazes. 

Espero que V. Exa., Sr. Presidente, se digne responder às questões que aqui formulámos, 

pois temos legitimidade de as ver respondidas, porque todos nós contribuímos com os 

nossos impostos para este saldo de gerência, que V. Exas. teimam em não gastar e todos 
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nós continuamos a levar os nossos filhos de manhã à escola e a enfrentar o transito 

caótico no semáforo da praça do município, entre outros lugares, a não ter espaços 

verdes para passear com elas ou com os nossos pais, a escorregar no pavimento do 

castelo quando vamos aos eventos que lá organizam, a ver a praia do Pedrógão cada vez 

mais degradada, a não ter o nosso parque empresarial aumentado, e a possibilidade de 

ter mais e melhores empregos, a não ter onde estacionar quando queremos ir ao Centro 

de Saúde, à Câmara Municipal, ao Tribunal, às Finanças, à Segurança Social ou à Escola 

dos nossos filhos ou à compras ao comércio local. Nós já cumprimos o nosso dever 

pagando os nossos impostos, que V. Exas. teimam em cobrar-nos, sem qualquer 

compaixão ou intenção de os baixar. Falta V. Exas. cumprirem com o vosso dever e fazer 

obra que permita a cada um dos munícipes viver melhor tirando partido do contributo que 

já deram com os seus impostos. Queremos mais e melhor para os cidadãos deste 

concelho. Pelo que foi exposto não podemos votar favoravelmente neste ponto, 

concordando com saldos de gerência brutais que transitam ano após ano, denunciando a 

falta de vontade e empenho em colocar esses recursos financeiros acumulados, ao serviço 

dos munícipes. Ainda que não discordemos de forma genérica das alterações às grandes 

opções do plano, não podemos compactuar com esta inoperância. 

Tenho dito. 

Intervenção do senhor deputado municipal Luís Pinto (PS) 

Começou por lamentar terem assistido a uma intervenção difícil de balizar, de demagogia, 

desconhecimento, daquilo que são as competências do município ou até da assunção de 

responsabilidades que o próprio PSD tem em termos de gestão. Provavelmente se todas 

as propostas faladas pela deputada Margarida Castelão fossem concluídas se calhar 10 

anos não chegariam e 300 milhões também não, não haveria saldo para tais propostas. 

Lamentou que, depois da abertura da Câmara Municipal em que foi pedido aos senhores 

vereadores do PSD para apresentarem propostas que eles não tenham sido capazes de 

apresentar nenhuma para enriquecer aquele orçamento. Demagogicamente para justificar 

o voto contrário é feita uma listagem de necessidades onde muitas não fazem parte das 

obrigações do Município. Começando pela despoluição da bacia dos Milagres em que dos 

muitos milhões que custa que não são competência do município sendo preciso de facto 

ter algum decoro em relação a algumas intervenções e que as pessoas assumam as suas 

responsabilidades. O executivo da Câmara e o seu presidente convidou os senhores 

presidentes de junta de todos os partidos e os senhores vereadores do PSD a colaborar 

com propostas e elas não surgiram. Portanto não houve capacidade construtiva para que 

eventualmente se pudesse ter um documento melhor. Relativamente ao jardim da 

Almuinha, não houve promessas de conclusão do mesmo em 2017, nunca correspondeu à 

verdade. O que se disse, foi que em 2017 é que se estava a lançar o concurso para o 
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projeto e aí faltou rigor na intervenção. É importante que se comecem a situar e o PSD 

deverá deixar aquele discurso que até podia quase pensar-se que estão todos a remar no 

sentido de criar uma Leiria melhor em que o líder de bancada do PSD muito insistiu 

naquela matéria, mas quando chega a altura de colaborar não existem propostas. Mas 

porque é importante politicamente dizer-se que estão contra, inventa-se e faz-se uma 

listagem quanto mais comprida melhor para mostrar que há razão para votar contra. 

Assim não, porque não é sério. 

Intervenção do senhor deputado municipal Rui Passadouro (PSD) 

Transcrição: 

Está previsto no orçamento da CML a atribuição de verbas para remodelação da 

iluminação pública para tecnologia LED. É certo que esta remodelação representa grandes 

ganhos em eficiência energética, gerando menor dependência dos combustíveis fósseis.  

Esta prática tem sido adotada em várias cidades americanas, europeias e portuguesas. 

No entanto, a iluminação LED não é inócua e está a aumentar a poluição luminosa.  

A luz artificial tem aumentado a um ritmo de 2% ao ano, desde 2012. O mundo está a 

ficar sem noite, com metade da Europa e um quarto da América do Norte a ver alterados 

os padrões do ciclo noite/dia, segundo um estudo publicado na revista Science Advances 

A poluição luminosa interfere no ritmo circadiano, com implicação no sono. Há evidência 

que esta alteração afeta também os animais, em especial 30% dos vertebrados e mais de 

60% de invertebrados que são noctívagos.  

Isto porque a luz LED possui uma efetividade 5 vezes maior em suprimir a melatonina 

durante a noite, quando comparado com a lâmpada incandescentes. A melatonina é uma 

substância produzida pelo nosso organismo, essencial para regular o ritmo circadiano e o 

sono. 

A luz artificial influencia também as plantas e micro-organismos assim como os padrões 

de reprodução ou migração, de várias espécies como insetos, anfíbios, peixes, pássaros, 

morcegos e tantos outros animais. 

A Associação Médica Americana divulgou um documento em que recomenda a utilização 

de LEDs com temperaturas de cor no máximo 3.000 K. Temperaturas superiores podem 

representar severos problemas para a saúde [investigador do instituto politécnico Porto 

refere diabetes, obesidade e cancro (mama e próstata), danos à retina, além de impactos 

negativos no ciclo circadiano]. 

Assim, deixo aqui algumas recomendações de Raul Lima, responsável pelas medições do 

brilho do céu que foram utilizadas para a classificação da Reserva de céu escuro Dark Sky 

Alqueva:  

Para todos vós recomendo que não comprem LED de luz branca. Para Leiria: Evitar a luz 

branca; direcionar a luz para onde ela é efetivamente necessária; iluminação das ruas de 

2018,ASSM,E,G,21980 - 30-04-2018



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 1/2018, de 19 de fevereiro - Quadriénio 2017/2021  39 

forma uniforme e com a intensidade mais baixa possível; adaptação da iluminação 

exterior a cada momento da noite, o que pressupõe que possa ser reduzida ou desativada 

por períodos. 

Já que começamos um pouco depois dos outros é importante que se aprenda e não se 

comentam os mesmos erros.  

Para além de grande sensibilidade social, respeitamos as pessoas, os animais e a 

natureza. 

Intervenção da senhora presidente da união de freguesias de Monte Redondo e Carreira 

Céline Gaspar (PS) 

Transcrição: 

Cumprimento o Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Leiria e na sua 

pessoa todos os membros da Câmara Municipal, colegas Presidentes da Junta, restantes 

membros da Assembleia e público e comunicação social aqui presente.  

Na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Monte Redondo e Carreira quero 

salientar na minha intervenção dois pontos que considero fundamentais na Revisão ao 

Orçamento, adjacente à inserção do Saldo de Gerência de 2017.  

Em primeiro lugar, saliento o reforço da verba afeta ao Parque Empresarial de Monte 

Redondo. Esta infraestrutura é fundamental não só para o desenvolvimento da zona norte 

do concelho de Leiria mas também essencial para o reforço industrial do concelho na sua 

globalidade.  

A zona norte do concelho, em especial da área geográfica de Monte Redondo, tem vindo a 

ser afetada pela demora na implantação do Parque Empresarial e a solução está agora 

próxima de ser uma realidade. 

 Apesar de existir um tecido empresarial de relevo na nossa Freguesia, nomeadamente 

com a existência de empresas com um grande número de trabalhadores, a inexistência 

de um Parque Empresarial, que acolha outras possibilidades e outras ofertas à população, 

não tem proporcionado motivação ao investimento privado ao nível da construção e a 

falta de oferta de habitação não permite a fixação de pessoas ao longo dos últimos anos.  

Neste contexto, congratulo-me com o facto de reconhecer vontade em avançar com este 

projeto e peço ao Senhor Presidente Raul Castro a máxima atenção para que a execução 

possa iniciar o mais brevemente possível.  

A redução da população que temos sentido na nossa Freguesia apenas será revertida com 

o desenvolvimento empresarial do norte do concelho e conto com a Câmara Municipal de 

Leiria para permitir o crescimento sustentável da nossa terra.  

Como todos sabemos o processo não iniciou da forma mais eficiente, mas temos agora a 

oportunidade de fazer e fazer bem. Neste sentido, quero manifestar a disponibilidade da 
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União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira para estar ao lado do executivo 

municipal para concretizar este projeto.  

Na última sessão da Assembleia questionei o Senhor Presidente sobre o ponto de 

situação, gostaria de uma vez mais pedir ao Senhor Presidente que nos elucide qual a 

situação atual no que se refere, sobretudo, à negociação com os dois proprietários com os 

quais ainda não foi possível obter acordo durante o período anterior da Gest in Leiria.  

Em segundo lugar, quero, também, relevar a importância que este executivo tem dado ao 

parque escolar ao longo da sua ação. Uma vez mais assistimos neste orçamento à 

preocupação em dotar as escolas de melhores condições para as crianças do nosso 

concelho.  

O reforço dos contratos interadministrativos com as Juntas de Freguesia na maioria para 

esse efeito demonstra a preocupação com os espaços que acolhem centenas de crianças 

no concelho e que serão o futuro de amanhã.  

No caso concreto da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira este reforço 

permitirá investir num espaço de recreio coberto na EB1 da Carreira melhorando a 

qualidade dos tempos livres das crianças e permitindo, ao mesmo tempo, que no futuro 

esta escola tenha maior possibilidade de crescimento. Esta política na educação do nosso 

concelho é, sem dúvida, algo que merece reconhecimento e enquanto Presidente da Junta 

não poderia deixar de manifestar o nosso acordo com esta estratégia da parte do 

executivo municipal.  

Obrigada. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Santos (PCP) 

Entenderam que aquela modificação não corrigia a relação orçamental anterior e que as 

opções do plano tinham pelo que apresentavam, fizeram com que votassem contra. Não 

viram nada para a requalificação das freguesias de Maceira, Monte Real, Marrazes, 

Pousos, etc, assim como também não viram nada em relação aos parques industriais. 

Tirando o da Maceira como disse o senhor presidente, se não se continuar a insistir 

naquela questão, passará para as calandras negras. Ora, um orçamento que passa um 

saldo de €39 milhões de contos significa que se calhar a Câmara tem que fazer obra e nas 

suas opções ver efetivamente e direcionar em relação ao orçamento. Como fizeram 

algumas propostas no orçamento anterior e como disse não vêm absolutamente nada que 

a Câmara tivesse apostado no proposto, votaram contra. 

Intervenção da senhora deputada municipal Rosa Pedrosa (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Apresento os cumprimentos ao Senhor Presidente da Mesa e nele a todos os presentes. 
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Em primeiro lugar gostaria de agradecer aos deputados do PSD desta Assembleia 

Municipal, por darem oportunidade a que se manifeste uma opinião diferente dentro da 

oposição, permitindo assim que a pluralidade e expressão da diversidade de opiniões 

possam contribuir para uma maior representatividade dos cidadãos. 

No que concerne à III Modificação ao Orçamento Municipal para 2018 – Introdução do 

Saldo de Gerência anterior, apresentado a esta Assembleia, no geral o que nele está 

incluído é reconhecidamente necessário e útil e o facto de não incluir tudo o que é 

importante para o desenvolvimento do nosso Concelho, como foi amplamente referido em 

intervenções anteriores, não é por si só motivo de repúdio da presente proposta. 

Contudo também não se pode ficar indiferente à informação disponível sobre o 

Orçamento ser manifestamente reduzida quanto às rubricas nele apresentado.  

Informação reduzida e sem tempo de recolha de informação adicional, leva a que, em 

opções que à partida mereceriam inequívoco acordo se coloquem reservas. Como no caso 

da dotação orçamental para um espaço de funcionamento da Assembleia Municipal. A 

inscrição no orçamento como “Edifício de apoio à AM”, sem mais detalhe levanta a 

questão da verba considerada ser para aquisição de um edifício. É importante esta 

clarificação e inevitável colocar a questão: não haverá espaços disponíveis já propriedade 

do município, que exigindo uma dotação orçamental para adaptação inferior, poderia 

libertar valor para outros investimentos necessários? 

Compreendendo que no momento de elaboração do Orçamento não seja possível o 

detalhe de todos as rubricas na especialidade, será importante garantir que todas as 

opções serão avaliadas com a participação desta Assembleia o que permitirá afastar 

qualquer reserva que exista. 

A informação disponível também não permite perceber a efetiva aplicação de 6 milhões 

de euros, dos 39 milhões do saldo de Gerência anterior. Poder rever o atual Orçamento e 

afetar este valor a investimentos necessários ao Concelho, que não foi possível incluir 

considerando as prioridades definidas, seria uma melhoria substancial na presente 

proposta na medida em que garantiria maior transparência e possibilidade escrutínio, 

afastando qualquer dúvida de intenção na aplicação em despesas de funcionamento sem 

qualquer supervisão. 

Estas fragilidades na proposta apresentada não permitem perceber os efeitos esperados 

da execução do presente orçamento na sua plenitude, não havendo tempo útil para os 

esclarecimentos necessários e discussão de propostas alternativas concretas. 

Um provérbio japonês diz que VISÃO SEM AÇÃO É UM SONHO. AÇÃO SEM VISÃO É UM 

PESADELO.  
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Não queremos que Leiria se transforme num pesadelo, não podemos, pois, ter só um 

plano de ação sem garantia que está em linha com a Visão que temos para Leiria. 

Acrescentaria uma Visão partilhada. 

Queremos que o sonho que temos para Leiria seja realidade. Precisamos, pois, de 

construir uma Visão partilhada para Leiria, que espelhe a vontade de todos os Munícipes, 

com tempo de análise para o plano de ação que torne realidade o sonho que temos para 

Leiria.  

Dar o benefício da dúvida à futura execução orçamental, significa assim a disponibilidade 

e intenção de com quem se quiser associar, de forma apartidária, contribuir na definição 

do Orçamento na especialidade e acompanhar de forma construtiva a sua execução, haja 

disponibilidade dos Deputados Municipais e do Executivo Municipal para tal. 

Intervenção do senhor deputado municipal Manuel Azenha (BE) 

Transcrição: 

Em Leiria o executivo camarário tem, desde que tomou posse no passado mês de 

Outubro, optado pela política do facto consumado escudada na maioria que V.Exas 

conquistaram. 

Há muito que o Bloco de Esquerda vem alertando para o facto de que, tal maioria, se 

traduz numa centralização de poder que deixa de fora os anseios e opiniões da população 

Leiriense. 

Esta política teve a sua expressão máxima na reversão da suspensão de plano de 

mobilidade que os senhores retomaram em toda a sua plenitude. 

Somos agora confrontados com uma série de obras estratégicas, algumas das quais 

polémicas, que serão realizadas durante este mandato. 

Para além do já referido plano de mobilidade, que V.Exas teimam em retomar contra a 

vontade da maioria da população Leiriense, temos agora de entre outras obras: a 

construção do Pavilhão multiusos, a requalificação da Av. Heróis de Angola, o Centro de 

Negócios no topo norte do estádio, o acesso mecânico ao castelo, a cobertura da igreja da 

pena e a sua afectação a “sala de espetáculos”.  

Senhor Presidente, 

São obras de grande impacto estratégico para a cidade que não podem, nem devem, ser 

aprovadas em mapas contabilísticos cujo conhecimento e compreensão escapa à maioria 

dos Leirienses.  

São obras sobre as quais a população de Leiria tem uma palavra a dizer, tem uma 

opinião, por vezes técnica, mas também emotiva que merece ser ouvida. 

Assim, é necessário lançar o debate no seio da comunidade sobre a concretização destas 

obras, é necessária retirá-las do edifício camarário e traze-las para a rua.  

Sr. Presidente, 
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Promova debates abertos à população, sessões de informação e esclarecimento, consultas 

públicas, traga “a cidade” para a discussão destes temas, e creia-me, Senhor Presidente, 

que ficará surpreendido pela positiva com o valor que os Leirienses dão a estas obras.   

A população de Leiria não é do contra, mas tem opiniões concretas e fundamentadas que 

merecem ser ouvidas.  

A razão não se compra no “continente”, e por vezes, por maior que seja a boa vontade, 

as opiniões que vêm de fora contribuem para uma maior e melhor concretização daquilo 

que nos propomos fazer. 

Oiça os arquitetos Leirienses, temos cá muitos e bons, oiça a população e depois tome 

uma decisão consciente, não nos apresente factos consumados sobre obras da maior 

relevância para o Conselho.   

Senhor presidente, 

Sejam mais transparentes, concretizem as propostas que apresentam para que esta 

Assembleia esteja munida de dados para poder votar esclarecidamente. 

O Bloco de Esquerda foi o primeiro a reivindicar condições dignas para esta Assembleia 

desempenhar as suas funções, sabemos agora que pretendem adquirir um edifício por € 

500.000,00.  

Sem sabermos qual o edifício em causa, como quer V.Exa que aprovemos esta compra?  

Certamente, e porque atribuem uma verba especifica para esta aquisição, V.Exa já sabem 

qual o imóvel em causa, Sr. Presidente, diga qual é, esclareça esta Assembleia para que 

possamos desempenhar convenientemente as nossas funções. 

Concluindo, Senhor Presidente, o que o Bloco lhe pede a si e ao seu executivo é que 

adoptem uma postura mais democrática, mais aberta e mais transparente para que os 

Leirienses se vejam, e sintam efetivamente representados, mas principalmente tidos em 

consideração, por aqueles em quem depositaram a sua confiança através do voto.  

Intervenção do senhor deputado municipal Renato Cruz (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por referenciar a intervenção do deputado Rui Passadouro, à qual ficaram com a 

ideia que a opção política do projeto da requalificação da iluminação publica para led, 

quase que viria o diabo e que vinham cancros e doenças e que seria uma opção política 

errada. Apenas para falar sobre dois ou três pontos sobre aquela matéria. Ao contrário do 

que foi dito, Leiria não é uma cidade que vai atrás das outras, é a capital de distrito com 

a maior instalação de led, sendo um dos maiores projetos a decorrer no país e dos 

primeiros. Em termos de questões técnicas, disse fazer parte do CPI – Centro Português 

de Iluminação que ajudou a EDP a fazer o documento de referência e só com a iluminação 

led será possível fazer todas as melhorias consideradas para ser valências do atual 

sistema de iluminação. A questão da redução do fluxo, a questão do desaparecimento da 
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poluição luminosa só poderá ser feita com energia led, portanto é um bom projeto, de 

excelência e que deve ser apoiado. 

Intervenção do senhor deputado municipal João Cunha (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Disse que naquele debate e nas anteriores intervenções ali produzidas, ficou bem visível 

que aquela proposta de alteração apresentada padece de um défice de informação sendo 

algo que no futuro não deverá suceder. Ou seja, os deputados municipais para puder 

exercer o seu dever, necessitam daquela informação cabal e completa para que a sua 

posição fosse devidamente dimensionada no seu sentido correto. Não quis com a sua 

observação que pensassem que estão sempre do contra e sem propostas para apresentar 

como disse o deputado Luís Pinto. É sempre a visão simplista de quem gosta de tomar 

essa posição em relação à bancada do PSD, é recorrente e o deputado Luís Pinto já os 

habituou aquilo. O que lhes parece é que houve ali um conjunto de receitas municipais 

que foram acumuladas ao longo do tempo, atingiu um saldo já ali referido e estavam ali 

parecendo sob o efeito duma ventoinha pondo o saldo à frente da ventoinha e foi sendo 

espalhado por diferentes rubricas sem se saber ao certo se vai ser concretizado ou não. 

Aquela falta de informação que padece em termos de princípio parece fazer crer que esse 

efeito ventoinha possa existir. Mas como gostam de dar o benefício de dúvida, talvez seja 

uma generosidade deles estar a qualificar a situação de falta de informação. De todo 

modo, sob o ponto de vista de fundo há algumas opções que consideram que são 

portadoras de sentido positivo, mas com muita coisa que ficou de fora.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal - Raul Castro 

Relativamente à intervenção do deputado Pereira de Melo e mais alguns que não tiveram 

se calhar tempo para olhar bem para a documentação distribuída, porque a maior parte 

das coisas estão lá previstas, para novas áreas industriais tem uma verba de 2 milhões 

que é para a fase de arranque daquelas que se possam fazer, vão ser feitos 

levantamentos de todas as áreas previstas em PDM para posteriormente ser apurada a 

melhor forma de concretizar. Não é só dizer que se quer ali uma zona industrial, é 

necessário saber as acessibilidades, os recursos humanos, é necessário saber uma série 

de coisas para que elas tenham sucesso. Aquela situação que alguns dos deputados 

focaram com a despesa corrente, é bom lembrar que à data em que se previa a 

elaboração do orçamento que foi aprovado na Assembleia de dezembro, e que foi feito 

durante o mês de novembro. Entretanto saiu a lei do orçamento de estado que veio 

descongelar carreiras, veio autorizar progressões, veio autorizar uma série de coisas que 

trouxeram encargos para o município. Além disso este município tem tido uma quebra de 

recursos humanos em 180 unidades, vai ter necessidade de admitir 50/60 novas unidades 

para tentar minimizar os estragos. Depois também não faz sentido e fica o esclarecimento 
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que a única proposta que não tem decisão é a eventual aquisição do edifício para instalar 

condignamente a Assembleia Municipal. As pessoas não conhecem os requisitos que se 

entendem que deve ter, pois uns dizem que estão apertados, outros que não têm isto ou 

aquilo, e quando se tenta procurar alternativas, não há no património municipal situação 

que justifique aquilo que é necessário porque não se pode contar só os deputados, há que 

contar também com o público, os órgãos de comunicação social, há que contemplar 

lugares suficientes para essas pessoas. Por isso e perante uma hipótese de se puder vir a 

entabular negociações para aquisição de um edifício, mas para as quais ainda não existia 

qualquer resposta da parte do proprietário, achando ser precipitado anunciar o quer que 

fosse. O que pôde garantir foi que dentro da Câmara, a antiga sala do tribunal e que 

estavam na expectativa que desse para acolher toda a gente, chegaram à conclusão que 

não. Não existe outro espaço para aquele efeito. O Mercado de Santana nem pensar, o 

Banco de Portugal não tem espaço, e edifício da EDP é para o Museu da Industria e 

portanto não há património municipal a que possa ser afeta a instalação com dignidade 

duma Assembleia Municipal. Há assim uma hipótese no ar, não há nenhum compromisso 

de ninguém, não se sabe se é viável ou não e assim não vale a pena estar a mandar 

foguetes que é ali ou acolá porque na verdade estão a ver-se as hipóteses que sejam 

suscetíveis de puder vir a integrar em dignidade e condições a Assembleia Municipal, 

apesar de haver alguns eleitos que não querem, acham que eles não merecem. 

À deputada Margarida Castelão, disse que e tendo em conta o discurso que levou, na 

verdade já não é novo, que se não houvesse saldo de gerência não seriam possíveis 

algumas das propostas que gostaria que se concretizassem como ela falou. É com o saldo 

de gerência que haverá capacidade de realizar, já explicou algumas vezes e a senhora 

deputada com certeza que ouviu várias vezes em reuniões de Câmara explicar como 

surgem os saldos de gerência. É preciso ter um projeto, lançar concurso, as obras são de 

dimensão tal que não se executam num único ano e ao transitar para o ano seguinte deve 

equacionar-se outro tipo de fatores que por vezes atrasam tudo, nomeadamente o 

Tribunal de Contas, informações de concorrentes, e existem situações assim com mais de 

um ano. Para quem está de fora é muito fácil falar, que já devia estar feito, mas de 

qualquer maneira não a quis desiludir e informou que em abril finalmente terá o jardim 

da Almuinha, haverá também projeto para a Vila Portela que também é um espaço 

agradável que se quer preservar, os projetos do Polis vão surgir, todo um conjunto de 

situações e bastaria olhar também para a proposta que é feita e para se ver por exemplo 

que no mercado municipal prevêem-se 4 milhões e cem mil euros. Está no orçamento, 

está na proposta de revisão. Teve pena de não ter tido tempo de ler a proposta pois com 

certeza dispensaria grande parte das intervenções feitas acerca daquelas questões e 

depois quando se põe em causa tudo e mais alguma coisa, expliquem porque razão existe 
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uma taxa de desemprego de 4.5 e houveram mais de 1 800 empresas novas em Leiria. 

Quando se fala muito que está parado, que não se faz nada, expliquem a razão daqueles 

números.  

Naturalmente que muitas das questões que estavam ali, iriam ver a luz do dia com o 

início de obras, não foram esbanjados os recursos, estão a apostar em património 

municipal, coisa que raramente se fazia, é importante também que o município tenha 

património e acha lamentável que muitas vezes se utilize a má prática oral para puder 

dizer que está tudo errado e há coisas que não são sequer da competência da Câmara. 

Talvez a deputada Margarida Castelão não conheça a legislação mas disse-lhe que é 

impensável que o município venha a adquirir as termas porque que segundo a lei vigente 

não pode ser parte em situações que visem a obtenção de lucros. O município está 

impedido de participar naquele tipo de estruturas. 

Ao deputado Rui Passadouro disse não ter conhecimentos técnicos sobre a iluminação led, 

estão a tentar entrar no comboio da eficiência energética que é aquilo que a Comissão 

Europeia financia, duvida que a mesma Comissão financie coisas que irão prejudicar o 

que há. A verdade é que em termos de financiamento comunitário e por acaso até irão 

afetar outras coisas, só para perceberem que as coisas não são o que parecem. Havia 

800 mil euros de financiamento comunitário para adquirir luminárias led, mas implicava 

que tivessem que devolver durante X anos as poupanças que viessem a resultar. A maior 

parte dos municípios apostando na mesma e comprando diretamente sem ter que 

devolver a ninguém, porque os led em 3.5 anos começam a dar retorno, valendo a pena 

investir naquela iluminação. 

À presidente da união de freguesias de Monte Redondo e Carvide, nada teve a adiantar na 

medida em que se encontram com o processo em mãos e muitas vezes não são fáceis as 

tramitações porque se por um lado gostariam de avançar com a proposta para a 

expropriação dos proprietários, onde um deles diz que trocará cerca de 37 mil metros de 

várias parcelas isoladas e que não servem para nada por igual área em lotes 

infraestruturados. Disse também querer. A verdade é que as coisas não podem ser assim, 

indo avançar com o processo de expropriação para aquele proprietário também de modo 

a se puder a traduzir na prática tudo aquilo que se trabalhou, para além de que é precisa 

uma declaração de impacto ambiental que já foi pedida execução e que nos mínimos dos 

mínimos andará nos 90 dias da sua execução, travando um pouco as expectativas que 

tinham. 

Ao deputado António Luís disse que áreas e parques industriais tem uma previsão de 2 

milhões de euros e que estavam contemplados naquela revisão. Quando diz que não vê 

nada, disse ir com ele mostrar-lhe um centro educativo que está em construção, a ponte 

da cabreira, enfim mostrar-lhe algumas coisas que já em orçamentos anteriores 

2018,ASSM,E,G,21980 - 30-04-2018



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 1/2018, de 19 de fevereiro - Quadriénio 2017/2021  47 

levantavam a questão e que estavam a ser executados. Disse ao senhor deputado que 

deveria rever a sua posição talvez em termos oftalmológicos pedindo desculpa pela 

expressão. 

À deputada Rosa Pedrosa disse que o valor da Assembleia Municipal é o que já tinha dito 

anteriormente, não existe autorização do proprietário para dizer que o edifício está 

disponível para venda, pensaram naquele porque sabem que está abandonado há algum 

tempo, queriam ali colocar outras estruturas se houver negociação estando previsto 500 

para o ano e 500 para o ano seguinte para a tentativa de negociação, por isso não valia a 

pena adiantar e se tivessem luz verde por parte do proprietário que se encontra 

disponível para vender, explicaria e terá todo o gosto em o fazer e explicar tudo direitinho 

para colocar a apreciação na Assembleia Municipal.  

Ao deputado Manuel Azenha disse que todas as questões por ele identificadas, foram 

amplamente debatidas antes, o que significa que foram do conhecimento de todos os 

eleitores e o resultado está à vista. Disse estarem a ouvir muitas pessoas e vão ouvir os 

responsáveis dos partidos, também num outro modelo para não haver entropias com 

pessoas orgulhosas que por vezes têm atitudes que não são as mais perceptíveis ou se 

calhar muitas vezes não dão a conhecer o que está realmente em causa. 

No mesmo conjunto, deputado João Cunha, a insatisfação de projetos não ser feita de 

uma forma mais credível, é que a existe porque é aquela a que as regras obrigam, por 

isso existe o orçamento, faz-se a revisão para ter o saldo, com esse dinheiro poderão 

fazer-se muito mais obras e estarão todos para assistir à conclusão da maior parte delas. 

Não quer dizer que se façam todas, há essa intenção mas não haver concretização. 

Podem levantar-se problemas de outra natureza que não foram ali para o caso e pode 

ter-se necessidade de alterar a questão. Aquela proposta de revisão, quer ao nível da 

Câmara quer ao nível da Assembleia o que se esperaria era que houvesse propostas 

concretas sendo que o resultado é não, não se vê, já é promessa, e não se sai daquilo. A 

verdade é que quantas mais obras se fazem mais aumentam as despensas correntes do 

ano seguinte, porque as novas obras implicam mais recursos humanos e 

automaticamente há uma despesa corrente. A proposta do orçamento de estado prevê as 

progressões de carreiras, os descongelamentos, muitos dos bloqueios que havia por 

causa da troika, pagamento de horas extraordinárias, e tudo está alterado, portanto terá 

de aparecer nalgum lado, quem diz aquilo diz o aumento de energia que é uma coisa que 

nada se pode fazer, uma série de despesas a que se está sujeito. Pediram à 

Infraestruturas de Portugal para arranjar as rotundas espalhadas no concelho de Leiria, 

fala-se pelo menos de 15, algumas escapam porque são mantidas pela Câmara. Como a 

Infraestruturas de Portugal não tem recursos, diz sempre que não. Disse que não se 

gosta de ver a situação em que estão as rotundas dentro do concelho. A maneira como 
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estão acha que não dignifica em nada a imagem do concelho, querendo apostar em coisas 

agradáveis para as pessoas, fez-se uma proposta que não se sabe se será aceite ou não, 

não se sabe como se irá desenvolver, que é dar a oportunidade de fazer o 

embelezamento dessas rotundas com espécies que não precisem de manutenção, de 

forma a que não fique aquela figura a que todos assistem. A verdade é que existe muita 

documentação a pedir para se fazer isso e não fazem, foi feita uma chamada de atenção 

para várias situações que têm a ver com as estradas de Portugal e não fazem ao ponto de 

há um mês numa reunião em Lisboa sobre aquelas temáticas, ter que no final ter 

perguntado quantas mortes mais terão que haver para intervirem no concelho de Leiria. 

Todos ficaram incomodados mas a realidade é aquela. 

O Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida Sequeira, referiu-se 

ao assunto das diligências para futuras instalações próprias da Assembleia Municipal, que 

a primeira prioridade e até pela dignidade e economia que envolvia, se centrou na 

adaptação das antigas instalações do tribunal que estão no edifico da Câmara, na parte 

ainda não modernizada. O senhor Presidente da Câmara pediu um estudo aos arquitetos 

da autarquia mas infelizmente veio-se a concluir que o referido local não tem dimensões 

suficientes para o efeito. 

A Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida 

pelo disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º conjugado com a alínea c) do 

n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

deliberou por maioria com sete votos contra e cinco abstenções, aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 6 de 

fevereiro de 2018, cujo teor se dá por transcrito, aprovar a III Modificação ao 

Orçamento Municipal para 2018 - Introdução do Saldo da Gerência Anterior. 

Declaração de voto do senhor deputado municipal Fábio Joaquim (CDS) 

O CDS PP que optou pela abstenção, como já fez várias vezes em diversa matéria 

orçamental quando as mesmas vieram a aprovação da Assembleia Municipal. O CDS PP 

estava ali única e exclusivamente pela positiva e como tal reverem que algumas das 

propostas e algum enquadramento orçamental que é dado, são propostas positivas para o 

concelho embora mereça o reparo e porque mantêm a convicção que deve ser dada uma 

oportunidade e que no final de contas verão se os saldos transitados mereceram a 

aplicação aos investimentos que são publicamente anunciados semanalmente, são 

realizados ou não. Portanto, e mais uma vez, estão ali pela positiva. Terminou fazendo 

um pedido ao senhor Presidente, normalmente quando um não quer, dois não dançam e 

se têm tido problemas em obter propostas junto de determinadas forças políticas do 

concelho de Leiria, e se não sofre de nenhum problema de otorrinolaringologista, se lhe 

permite, uma vez que estão nos termos médicos, deixou o repto para que abra o pedido 
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de propostas aos outros partidos ali presentes e certamente que terá agradáveis 

surpresas. 

Ponto 

7. Autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais 2017 - Listagem de compromissos plurianuais dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento – Para conhecimento da Assembleia 

Municipal. 

Súmula: O objetivo da deliberação acima identificada é que a Assembleia Municipal tome 

conhecimento dos compromissos plurianuais assumidos pelos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento de Leiria durante o ano de 2017 o abrigo da autorização prévia 

genérica concedida pela Assembleias Municipal aquando da aprovação dos Documentos 

Previsionais de 2017-2020. 

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 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, quando envolvam entidades da 

administração local. 

Em sessão de 16 de dezembro de 2016 a Assembleia Municipal de Leiria emitiu uma 

autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais para os 

SMAS de Leiria para o ano de 2017, aquando da aprovação dos Documentos Previsionais 

para 2017-2020, nos seguintes casos:  

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

Plano;  

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. 

Na referida sessão, a Assembleia Municipal deliberou, ainda, que deverá ser remetida 

para seu conhecimento, uma informação da qual constem os compromissos plurianuais 

assumidos, ao abrigo da autorização prévia genérica concedida aos SMAS de Leiria. 

Em cumprimento daquela obrigatoriedade, e para conhecimento, foi oportunamente 

remetida à Assembleia Municipal a listagem dos compromissos plurianuais assumidos 

durante o ano de 2017 ao abrigo da autorização prévia genérica concedida aos SMAS de 

Leiria. 

Este assunto não carece de votação. 
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O documento foi, como habitualmente, previamente distribuído, tendo o senhor 

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

qualquer esclarecimento. 

Ponto 

8. Autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais 2017 - Listagem de compromissos plurianuais da Câmara Municipal - 

Para conhecimento da Assembleia Municipal. 

Súmula: A Assembleia Municipal de Leiria, na sua sessão de 16 de dezembro de 2016, 

aquando da aprovação dos documentos previsionais para o ano de 2017, 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 (Lei dos 

Compromissos e dos Pagamentos em Atraso), emitiu autorização prévia genérica 

favorável 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.  

Em cumprimento daquela obrigatoriedade, e para conhecimento, foi oportunamente 

remetida à Assembleia Municipal a listagem de compromissos plurianuais assumidos 

durante o ano de 2017 ao abrigo da autorização prévia genérica concedida à Câmara 

Municipal. 

Este assunto não carece de votação. 

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

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

qualquer esclarecimento. 

Ponto 

9. Entrada livre em datas comemorativas nos espaços culturais – 2018 - 

Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: Por deliberação da Câmara Municipal, de 23.01.2018, à semelhança dos anos 

anteriores, é proposto que a Assembleia Municipal aprove entradas livres nos espaços 

culturais em algumas datas comemorativas relacionadas com o Património e o Turismo, 

no ano de 2018, indicadas na deliberação oportunamente distribuída.  
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Refira-se que, a maioria das datas comemorativas propostas já são isentas de pagamento 

em museus e monumentos nacionais. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal – Gonçalo Lopes 

Cumprimentou os presentes. 

Disse ser um conjunto de datas para entradas livres e comemorativas a exemplo de 

deliberações em anos anteriores e que obriga à votação uma vez que é uma isenção de 

pagamento. 

Intervenção do senhor deputado municipal Micael Sousa (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Apesar de se poder dizer que só se valoriza aquilo que se paga, os serviços públicos 

essenciais devem ser gratuitos, pois são uma forma de garantir justiça social e igualdade 

de acesso à dignidade cívica universal. Embora a cultura não seja identificada como um 

dos serviços básicos essenciais à vida, não sabemos viver sem ela, pois quase tudo o que 

resulta do conhecimento, história, interação social e criatividade humana é cultura. A 

Cultura está no nosso ADN enquanto espécie criativa, emotiva e criadora de história. 

Concordando-se ou não com as opções políticas tomadas, é inegável o esforço municipal 

dos últimos anos para tentar dinamizar o panorama cultural local de Leiria.  

Todas as iniciativas que visem possibilitar o acesso à cultura são bem-vindas. Dias de 

entradas gratuitas são de salutar. Partindo desta tendência positiva podemos ir mais além 

e implementar algumas políticas formais que têm revelado sucesso noutras geografias e 

que os leirienses também têm ensaiado informalmente. Para dar sustentabilidade aos 

projetos culturais é essencial criar uma ligação às populações locais e alimentar públicos 

ávidos do consumo cultural. Não nos esqueçamos de que a cultura, ao contrário de outros 

consumos, é totalmente sustentável, pois os bens e serviços que produz não se esgotam, 

podendo ser replicados criativamente. 

Gostaria de lançar aqui a ideia de se constituir uma associação ou liga de amigos dos 

monumentos e espaços culturais de Leiria. Esta nova organização cívica seria constituída 

por todas e todos aqueles que tenham uma paixão pelo património cultural de Leiria, 

estando devidamente organizados entre si e coordenados com o município. Ao fazer parte 

dessa organização os seus membros teriam acessos gratuitos permanentes aos vários 

espaços, participando e recebendo formação técnica, histórica e científica por parte dos 

serviços municipais, para que possam ser um apoio às atividades culturais locais. Estes 

cidadãos poderiam ser então os embaixadores do património de Leiria – slogan que tem 

vindo a surgir como fruto das políticas culturais locais de promoção e divulgação. Esses 

embaixadores poderiam facilmente aceder aos locais, tanto para as suas investigações e 
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divulgações, como para convidar e acompanhar amigos em visitas mais intimas e 

personalizadas. Seriam agentes voluntários complementares aos serviços e funcionários 

dos espaços, criando sinergias entre sociedade civil, apaixonados pela cultura local e 

profissionais da área.  

Não haveria quebra de receitas, uma vez que os membros da liga ou associação trariam 

novos visitantes consigo, que não estariam isentos do pagamento dos ingressos. Mais que 

as questões financeiras esta proposta possibilitaria uma eficaz ligação dos espaços 

culturais às comunidades locais, pois ficaria estabelecida uma rede que facilmente poderia 

ser ativada para outras iniciativas. Os participantes sentiriam cada vez mais os espaços 

como seus, uma vez que também se abria mais facilmente uma via de comunicação com 

o município, podendo ser propostas e desenvolvidas novas atividades. Os museus e 

espaços culturais têm uma importante missão social e só poderão funcionar corretamente 

se as comunidades locais os assumirem como seus. 

Numa altura em que Leiria tenta afirmar a sua candidatura a Capital Europeia da Cultura 

esta seria uma iniciativa, entre muitas outras, de reforço da rede social real de apoio às 

iniciativas culturais. Esta é uma ideia que deixo para poder ser discutida e desenvolvida. 

Sem um suporte forte popular local dificilmente Leiria poderá cumprir todo o seu 

potencial. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal – Gonçalo Lopes 

Disse achar a proposta bastante pertinente, é efetivamente um dos objetivos criar a liga 

dos amigos de apoio aos espaços culturais, sendo que foi uma proposta que aceitaram e 

irão analisar dentro daquilo que é o enquadramento legal. 

A Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida 

pelo disposto na alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, deliberou por unanimidade, aprovar a proposta da Câmara 

Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 23 de janeiro de 2018, cujo 

teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar a entrada livre em datas 

comemorativas nos espaços culturais - 2018. 

Ponto 

10. Espaços Culturais 

10.1. Entradas gratuitas no Moinho do Papel - Isenção de taxas - Apreciação, 

discussão e votação. 

Súmula: Por deliberação da Câmara Municipal, de 12.12.2017, é proposto que a 

Assembleia Municipal aprove a entrada livre no Moinho do Papel nos dias 23, 26 e 30 de 

dezembro de 2017, considerando a necessidade de promoção, valorização e aproximação 

da comunidade local a espaços culturais municipais, representativos da herança histórica 

e patrimonial do concelho. 
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Refira-se que a aludida deliberação da Câmara Municipal, de 12.12.2017, não pôde ser 

incluída na ordem do dia da sessão ordinária da Assembleia Municipal, de 15 de dezembro 

de 2017, uma vez que na data da sua aprovação, o agendamento para a ordem do dia já 

se encontrava encerrado. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal – Gonçalo Lopes 

Disse serem deliberações que necessitam de ser tomadas embora já com andamento em 

alguns dos programas e portanto é na primeira Assembleia útil a seguir à decisão de 

Câmara por isso ter sido proposto à Assembleia Municipal. 

A Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida 

pelo disposto na alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, deliberou por unanimidade, aprovar a proposta da Câmara 

Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 12 de dezembro de 2017, cujo 

teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar a isenção de taxas - 

Entradas gratuitas no Moinho do Papel. 

Ponto 

10.2. Museu mais Ativo 2018 – Isenção de pagamento de taxas - Apreciação, 

discussão e votação. 

Entrada livre em datas comemorativas nos espaços culturais – 2018 

Súmula: Por deliberação da Câmara Municipal, de 20.12.2017, é proposto que a 

Assembleia Municipal aprove mais um roteiro museuológico, dando continuidade ao 

projeto “Museu mais Ativo”, estendendo-se este ano a mais um núcleo museológico, 

CDIL: Igreja da Misericórdia + Casa dos Pintores, o que permitirá disponibilizar ao 

público, nove (9) roteiros. 

O “Museu mais Ativo” oferecerá 41 dias de visitas guiadas, semanalmente, às terças-

feiras, de fevereiro a dezembro de 2018, às pessoas com mais de 55 anos. 

Este assunto carece de votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida 

pelo disposto na alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, deliberou por unanimidade, aprovar a proposta da Câmara Municipal 

de Leiria contida em sua deliberação de 20 de dezembro de 2017, cujo teor se dá 

por transcrito, em consequência, aprovar a realização do Museu mais Ativo 

2018. 

Ponto 

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

ciclo e Programa de Atividades de Animação e Apoio à Família do Pré-escolar 
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(AAAF) – Transferência de Apoios - ano letivo 2017/2018 (janeiro a julho de 

2018) - Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: Considerando a necessidade de garantir o normal funcionamento dos Programas 

de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo e dos Programas de atividades de animação 

e apoio à família (AAAF), e no sentido de agilizar procedimentos, a Câmara Municipal 

deliberou em 12 de dezembro de 2017, aprovar transferências mensais e regulares para 

as entidades parceiras dos programas. 

Esta necessidade mantém-se até final do ano letivo, pelo que se propõe autorização para 

continuação das transferências de janeiro a julho de 2018, efetivando-se no último mês 

os respetivos acertos em função do serviço efetivamente prestado e documentos de 

despesa apresentados. 

As transferências, ao abrigo dos dois programas identificados são para Freguesias, 

Agrupamentos de Escolas, Associações de Pais e Outras Entidades, nos termos indicados 

na deliberação de 12 de dezembro de 2017 e seu anexo, documentos oportunamente 

distribuídos.  

Assim, o objetivo desta proposta da Câmara Municipal é que a Assembleia Municipal a 

aprecie, discuta e aprove. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Disse tratar-se de apresentar a transferência dos apoios para as associações de pais e 

demais entidades, freguesias, agrupamentos de escolas, conforme tem sido usual, 

encontrando-se toda a informação na documentação previamente distribuída. 

A Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida 

pelo disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, deliberou por unanimidade, aprovar a proposta da Câmara 

Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 12 de dezembro de 2017, cujo 

teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar a Programa de 

Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares do 1.º ciclo e Programa 

de Atividades de Animação e Apoio à Família do Pré-escolar (AAAF) – 

Transferência de Apoios - ano letivo 2017/2018 (janeiro a julho de 2018). 

Ponto 

12. Apoios/auxílios às Freguesias - Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: Com o objetivo de serem tomadas decisões em tempo útil no apoio/auxílio às 

Freguesias e na defesa dos interesses próprios das suas populações, a Câmara Municipal, 

ao abrigo da sua competência prevista na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe à Assembleia Municipal que autorize, ao 

abrigo da sua competência prevista na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I desta 
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Lei, que a Câmara Municipal conceda apoios/auxílios às Freguesias do Concelho nas 

seguintes condições: 

1) Apoios/auxílios não financeiros:  

a) Cedência temporária ou definitiva de equipamentos, de materiais, de bens e serviços; 

b) Todos os apoios/auxílios atribuídos têm de ser objeto de valoração, devendo ser fixado 

um valor segundo os critérios utilizados pela contabilidade analítica ou de custos. 

2) Apoios/auxílios financeiros: Até ao valor máximo de €2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros) e que servirá para apoiar despesas urgentes e inadiáveis, decorrentes de situações 

de catástrofe ou de colocação definitiva das infraestruturas básicas para apoios à 

organização de eventos que retratem os interesses próprios das populações. 

3) Todos os pedidos de apoio/auxílio não financeiros das Freguesias ao Município devem 

ser registados na Câmara Municipal e tramitar pelo Gabinete do Vereador com funções 

atribuídas e competências para as áreas das Obras Municipais e Infraestruturas Viárias, 

que se encarregará de instruir os processos e proceder a despacho de acordo com a 

disponibilidade dos mesmos, bem como, da posterior comunicação às Freguesias. 

4) Todos os pedidos de apoio/auxílio financeiros das Freguesias ao Município devem ser 

registados na Câmara Municipal e tramitar pelo Gabinete do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, que se encarregará de instruir os processos e apresentar as adequadas 

propostas à Câmara Municipal para decisão, bem como, da posterior comunicação às 

Freguesias. 

5) Todos os apoios/auxílios concedidos deverão ser fundamentados e respeitar as leis e 

regulamentos em vigor. 

6) A Câmara Municipal tem de apresentar à Assembleia Municipal, para conhecimento, 

nas suas sessões de junho e novembro/dezembro, um relatório com todos os 

apoios/auxílios (financeiros e não financeiros) concedidos, por Freguesia, nos meses 

anteriores, devendo constar do mesmo o valor atribuído aos apoios/auxílios não 

financeiros. 

Remete-se à Assembleia Municipal para aprovação da deliberação proposta pela Câmara 

Municipal, solicitando que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em 

minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos 

n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Refira-se que a Assembleia Municipal aprovou, no mandato anterior, mais propriamente, 

na sua sessão de 28 de fevereiro de 2014, deliberação análoga à ora apresentada, tendo 

esta, apenas, o objetivo de atualizar a mesma, mormente no que toca ao Vereador 

responsável pela análise e decisão de atribuição dos pedidos de apoio/auxílio não 

financeiros. 

Este assunto carece de votação. 
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Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Informou que tinha a ver com a cedência temporária/definitiva de equipamentos, 

materiais, bens e serviços. Todos os outros apoios têm de ser objeto de valoração para 

efeitos de contabilidade analítica do município e também os apoios/auxílios financeiros 

que constam da listagem em anexo. 

A Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida 

pelo disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, deliberou por unanimidade, aprovar a proposta da Câmara 

Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 20 de dezembro de 2017, cujo 

teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar os apoios/auxílios às 

Freguesias. 

Ponto 

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

conhecimento da Assembleia Municipal, entre julho e dezembro de 2017 - Para 

conhecimento da Assembleia Municipal. 

Súmula: Com o objetivo de serem tomadas decisões em tempo útil no apoio/auxílio às 

Freguesias e na defesa dos interesses próprios das suas populações, a Assembleia 

Municipal aprovou, no mandato anterior, mais propriamente, na sua sessão de 28 de 

fevereiro de 2014, a deliberação “Apoios/Auxílios às Freguesias”, criando um mecanismo 

expedito e célere de apoios/auxílios financeiros e não financeiros às Freguesias, com a 

obrigação da Câmara Municipal apresentar à Assembleia Municipal, para conhecimento, 

um relatório dos mesmos. 

Assim, em cumprimento dessa deliberação, para conhecimento da Assembleia Municipal, 

apresenta-se, abaixo, o relatório com os apoios/auxílios não financeiros concedidos no 

período de julho de 2017 a dezembro de 2017. 

FREGUESIAPERÍODO DE CEDÊNCIAEQUIPAMENTOREGISTO DATA DO DESPACHO 

União de Freguesias de Colmeias e Memória28 de dezembro de 2017 a 04 de janeiro de 

201813 tendinhasNIPG 60856/175/12/2017 

Freguesia de Maceira24 a 30 de outubro de 201710 expositoresNIPG 53358/17

24/10/2017 

União de Freguesias de Parceiros e Azoia18 a 23 de outubro de 201710 tendinhasNIPG 

49574/174/10/2017 

União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa20 a 25 de setembro de 2017 8 

tendinhasNIPG 44694/1712/09/2017 

União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa20 a 25 de setembro de 2017 2 

tendinhasNIPG 46350/1718/09/2017 

Este assunto não carece de votação. 
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Ponto 

14. Processo Genérico n.º 24/17 - Sociedade “D & N, Lda. – Apreciação e votação. 

Retirado. 

Ponto 

15. Processo Genérico n.º 56/17 - “Quinta do Açude Real, Unipessoal, Lda.” - 

Apreciação e votação. 

Súmula: Submete-se à autorização da Assembleia Municipal a deliberação da Câmara 

Municipal, de 9 de janeiro de 2018, propondo o reconhecimento do interesse público 

municipal na regularização de exploração pecuária destinada a suinicultura e sua 

ampliação, implantada no prédio sito em Moita do Moinho, Casais da Bidoeira, freguesia 

de Bidoeira de Cima, em conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 4 do artigo 

5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro. 

O pedido formulado identifica os critérios para emissão da declaração de interesse 

municipal, conforme deliberação da Assembleia Municipal, datada de 26 de junho de 

2015, na qual foi estabelecido que a formulação de uma proposta de reconhecimento do 

interesse público municipal depende do cumprimento de certos requisitos e de ser 

atingida uma pontuação mínima de 70. 

No caso em apreço, verificou-se o total de 80 pontos, pelo que a proposta vai no sentido 

da Assembleia Municipal reconhecer o interesse público municipal na regularização 

proposta. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Disse que era o usual, para iniciar processo de eventual legalização junto da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, é preciso atingir uma pontuação de 

acordo com uma matriz que foi aprovada ali na Assembleia Municipal. Por conseguinte, a 

partir do momento que em que se fica com uma pontuação superior a 70 está em 

condições de ser declarado esse interesse municipal, o que não significa que venha a ser 

legalizada no futuro. Dependerá do percurso do processo e as regras que serão exigidas 

por parte da Comissão de Coordenação. 

Intervenção do senhor deputado municipal Manuel Azenha (BE) 

Transcrição: 

Na última reunião desta AM congratulei-me por ser a ultima vez que iria votar contra esta 

atribuição interesse público municipal às indústrias pecuárias. 

Fi-lo porque a lei que permitia tal atribuição caducou no passado dia 24 de Julho de 2017. 

Assim, na última reunião votámos processos que tinham entrado na Câmara no dia 19 e 

24 de Julho (ultimo dia de aplicação da Lei). 
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Imaginem pois o meu espanto ao ser agora confrontado com mais sete processos de 

reconhecimento.  

Caros colegas, Sr. Presidente,   

Esta Assembleia está a regularizar as indústrias que poluem o nosso rio, aquelas que 

nada fizeram para mitigar a poluição que produzem e que têm responsabilidade direta 

pela não construção da ETES.  

É o dar tudo sem nada receber...  

Há que assumir a responsabilidade por esta conduta, e a responsabilidade é desta AM, e 

não me venham dizer que se trata de um imperativo legal, porque não é. 

A lei permite a legalização das suiniculturas, mas a responsabilidade pela regulamentação 

da mesma recaiu sobre esta AM.  

Assim, quando em reunião de 26 de Junho de 2016 esta Assembleia aprovou os critérios 

de atribuição de IPM, através de uma matriz que permite a validação de qualquer pedido, 

permitiu igualmente a legalização indiscriminada destas indústrias. 

E foram dezenas as suiniculturas legalizadas com a conivência da AM. Nem a uma foi 

negada a legalização. 

Nem podia, se não vejamos: 

De acordo com a referida matriz o reconhecimento alcança-se com um total de 70 pontos.  

Em todos os pedidos que foram feitos à Câmara e aprovados por esta AM as indústrias 

apresentam a pontuação máxima em todos os critérios menos nos pontos 5 e 8, que são 

exatamente aqueles que dizem respeito ao ambiente e que deveriam ser os fundamentais 

para a atribuição, ou não, do IPM. 

Mas não... Estes dois parâmetros fundamentais valem apenas 10 pontos num total de 

100.  

Quer isto dizer que, qualquer pedido de IPM tem sempre garantida a sua aprovação em 

virtude de uma matriz aprovada por esta Assembleia, e contra a qual o BE sempre se 

manifestou.   

Caros colegas,  

É preciso seriedade no tratamento desta questão, vejam a apreciação da Câmara 

relativamente à primeira empresa, destas 7, que hoje pedem o seu reconhecimento, e 

que apesar de ter sido retirada da OT serve de exemplo a para as outras, pois a matriz é 

igual para todas:  

- A planta da instalação não corresponde integralmente aos requisitos instrutórios, não 

descrevendo sinteticamente a situação de cada edificação em termos de licenciamento 

camarário; 

- A fundamentação da opção de não deslocalização e custos estimados para a mesma, 

não foi totalmente detalhada e contabilizada;  
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- A caracterização sumária da exploração não menciona adequadamente os antecedentes 

processuais de obra,  

- Não é indicado claramente o fundamento da desconformidade com instrumentos de 

gestão territorial 

E por último.... Não foi emitido parecer pela Junta de Freguesia. 

Não obstante tudo isto, vamos à matriz e a empresa consegue 80 pontos, num total de 

100... É inacreditável.  

Sr. Presidente, caros colegas,  

Isto tem que parar.  

Pelo que lhe pergunto Sr. Presidente: 

Quantos mais processos existem que deram entrada antes de 24 de Julho de 2017 e que 

esta Assembleia terá que apreciar? 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Disse que tem a acrescentar apenas que nos pontos que vão de 15 a 20, o número 16 

não é pecuária, é uma exploração de recursos geológicos e, lembrou mais uma vez que o 

que está instituído na lei, que é efetivamente abrir processo para posterior eventual 

merecimento de licenciamento dos serviços da Comissão de Coordenação de 

Desenvolvimento da Região Centro, aquilo não aprova o processo, o município não 

aprova, apenas abre a porta e as legalizações são outras entidades que o fazem e se 

pronunciam se cumprem ou não. O que está na lei diz que se for do interesse estratégico, 

sim senhor, abre a porta, se não é, acabou ali. 

Intervenção do senhor deputado municipal Pereira de Melo (PSD) 

Começou por dizer que na última Assembleia aprovaram empreendimentos com carácter 

estratégico e um deles que apareceu foi relativo à Quinta de Vale de Lobo, sucede que 

aprovaram, houve uma alteração do PDM perante isso e ele próprio disse que o que 

estava lá escrito poderia não ser o que se pretendia. Para seu espanto, ao passar em 

frente à dita Quinta tendo visto na porta Remax Joana Santos – vende-se. Questionou os 

deputados, foi aprovado um colégio para lá, mas quem comprar o terreno talvez não 

queira lá pôr um colégio, a sua dúvida é se aquilo que já foi concedido para aquele 

terreno, uma alteração no PDM, uma isenção do impacto ambiental, aquele terreno 

poderá ser usado para qualquer outra coisa que não esteja dentro do que era 

antigamente. Quem vai comprar não fica com o compromisso de pôr lá o chamado 

colégio, pode lá pôr por exemplo uma suinicultura e lhe chame colégio, pode pôr uma 

fábrica poluente e chamar-lhe colégio. Há que ter cuidado nas aprovações até por uma 

questão de futuro porque não estarão a abrir a hipótese de essas instalações serem 

usadas para outra finalidade que de outro modo não seria possível a não ser ir por uma 

instituição de ensino por exemplo. O que pretendeu dizer é que se deve ter muito cuidado 
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com o que se faz. Aquele mesmo problema foi também levantado pelo deputado António 

Luís no passado, e acabou por ser um pouco levantado pelo BE, frisou que se deve ter 

cuidado com aquelas coisas, disse não ir discutir o caso concreto das suiniculturas porque 

são estruturas que poluem mas ao mesmo tempo é a riqueza do concelho, os autocarros 

também poluem mas são necessários e há muitas coisas a pesar de uma lado e doutro. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Santos (PCP) 

Transcrição: 

Nas palavras da própria Câmara e numa situação de respeito pela legalidade este 

processo não tem condições para ir a lado nenhum.  

Depois vem aquela prática habitual da Câmara não propor e empurrar o assunto para a 

Assembleia a qual só pode decidir por proposta da Câmara que neste caso, e nos que se 

seguem não existe.  

E como em todos os casos antes e agora não se diz nada sobre o tratamento dos 

efluentes dos porcos e o seu destino final.  

E é preciso referir que é uma instalação que fica no meio de floresta altamente 

combustível. Se houver um fogo como é que é? Quem vão ser os responsáveis? E quem 

vai pagar a intervenção dos bombeiros para impedir ou minimizar as consequências do 

incêndio na exploração? Tudo problemas que nunca são tratados na deliberação da 

Câmara.  

Todos vimos na tragédia dos incêndios do ano passado como arderam fábricas e 

instalações pecuárias, além de muitas casas e explorações agró-pecuárias familiares por 

estarem no meio ou rodeadas de floresta. Então não se aprende nada com isso?  

Quando houver nova desgraça vamos ter outra vez aqui as habituais consternações e 

lágrimas mas o que se devia era trabalhar para evitar a desgraça e o país ser poupado 

aos enormes custos que os incêndios florestais trazem sempre consigo.  

Além disto tudo é preciso dizer que esta instalação ilegal foi crescendo porque foi feita 

vista grossa.  

E ainda por estar em Reserva Ecológica Nacional o PCP é obrigado a não concordar com 

este processo.    

Intervenção do senhor deputado municipal Paulo Pedro (PS) 

Começou por dizer que já ouviu nas últimas sessões da Assembleia Municipal algumas 

inverdades, confusões acerca da questão de todos os processos que vão ali com base no 

decreto de lei número 165/2014.  

Primeiro, a questão da matriz, mas a matriz que foi aprovada na assembleia anterior foi 

de critérios apenas para definir quais os processos que iam à Assembleia para serem 

aprovados na mesma e os que nem chegavam à Assembleia. Portanto, já ali foi dito que 

aqueles processos iam automaticamente aprovados com uma matriz de mais de 70 

2018,ASSM,E,G,21980 - 30-04-2018



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 1/2018, de 19 de fevereiro - Quadriénio 2017/2021  61 

pontos. A ideia que tem é que a matriz foi aprovada apenas para selecionar processos 

que já não chegariam à Assembleia. 

Segundo, passou a ideia várias vezes já, que os processos que vão à Assembleia, são 

aqueles em que as pessoas construíram ilegalmente e querem licenciamento, nem em 

todos os processos aquilo aconteceu, deu um exemplo em que entre 90 e 94 discutiram o 

PDM com as populações do concelho, discutiram o PDM em função duma carta de REN 

que não era da reserva ecológica nacional, que não era uma carta definitiva tendo o PDM 

sido elaborado com base nalguns conceitos de reserva ecológica nacional tendo sido 

discutido com as populações essa reserva, essa carta de condicionantes do PDM do 

concelho de Leiria. O PDM foi aprovado e nesse PDM muitas situações, industrias, 

pecuárias, extração de inertes, e outras coisas mais estavam contempladas, qual não é o 

espanto quando passado um ou dois anos é publicada uma carta de reserva nacional mais 

que aquilo que tinha sido aprovado pelo PDM e na carta de condicionantes teve que 

adequar a nova carta de reserva ecológica que foi publicada, tendo ficado muitas 

situações, algumas delas foram à Assembleia, em que estava licenciado no espaço em 

que estava e que por querer fazer uma ampliação, encontra-se ilegal porque essa 

ampliação não pôde ser licenciada. Nem todas as situações ali presentes são de 

ilegalidades. Existem situações dessas, mas também existem aquelas de total injustiça 

porque quando foram construídas foram licenciadas, e é de toda a justiça socorrerem-se 

do decreto-lei 165/2014 para resolver os seus problemas. Disse custar-lhe aprovar 

reconhecimento municipal para situações que sejam poluentes e que levem problemas às 

populações, não há qualquer dúvida disso, mas acredita nos presidentes de junta e todos 

os processos que ali forem com parecer favorável da junta de freguesia, votará em todos 

favoravelmente. Os que tenham parecer desfavorável da freguesia, votará 

negativamente. 

Intervenção do senhor deputado municipal Gastão Neves (CDS) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que, naturalmente todos têm uma grande preocupação com o 

progresso e o emprego, mas ali a única questão que referiu, foi uma dúvida jurídica 

relativamente a uma questão, se é ou não legal. Referiu-se à Sociedade "Suinijanardo -

Produção, Exploração e Comercialização de Suínos, Lda., dizendo que, embora o decreto 

– lei 165/2014 não diga que as suiniculturas se podem socorrer apenas uma vez para a 

sua legalização, a interpretação é que se esgota. Socorreu-se uma vez, esgotou-se a 

possibilidade de fazer um segundo pedido, até porque o que diz a lei 21/2016, 

salvaguarda também a regularização das explorações, diz que nenhuma empresa pode 

recorrer deste tipo de diploma desde que as instalações/ampliações, tenham sido 

construídas depois da entrada em vigor daquele decreto – lei. Esteve-se perante uma 
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situação cuja construção foi efetuada numa fase em que o diploma já tinha entrado em 

vigor. Até porque se refere que foi requerido novo pedido com o fundamento da área 

edificada da exploração ter sido ampliada. Uma área ampliada é uma área nova, não é 

uma já existente e as dúvidas que colocou é relativamente à legalidade daquela 

aprovação ou não que já tinha sido feita pelo executivo camarário. Disse que gostaria de 

ver justificado pelo departamento jurídico se a observação que fez foi correta ou não. 

Intervenção da senhora deputada municipal Daniela Lopes (PAN) 

Começou por evidenciar uma expressão do senhor presidente da Câmara que disse que 

aqueles processos iam à Assembleia que abria a porta para cada processo. Foi aquela 

expressão que a preocupou, por isso quis chamar a atenção da Assembleia cabendo 

posteriormente a aprovação por outras entidades. Compreende que caiba a outras 

entidades, mas é essa abertura de portas que a preocupa e chamou a atenção à 

Assembleia e aos poderes que possui, remetendo para as palavras do senhor presidente 

após a moção do BE que referiu que não seriam licenciadas quaisquer outras indústrias 

que não cumprissem, o que não quer dizer que aquelas ali presentes não cumpram. 

Chamou apenas a atenção de que é necessário algum pudor e sentido de 

responsabilidade perante o que se está a aprovar e aquelas industrias realmente deram 

entrada dos processos muito recentemente numa altura em que se presumia que a Recilis 

ainda iria conseguir o tal apoio para a construção da ETES e que veio a decisão de não ser 

possível. Achou que todos deveriam ponderar um pouco enquanto deputados, o tipo de 

responsabilidade do cargo, o que se está ali a fazer perante a população e se se deve ou 

não, aprovar aquelas novas industrias e pensar como se vai resolver o problema das que 

já existe e aprovando mais. Como serão tratados os seus efluentes, foi a pergunta da 

deputada. Frisou que a Assembleia estaria ali dividida, ou seja, na primeira parte estavam 

todos preocupados com o ambiente e com o rio Lis, na segunda parte, esquecem-se de 

tudo e aprovam mais umas indústrias de suinicultura, poluentes ou não porque é preciso 

emprego. Claro que o emprego é preciso, mas também é possível tê-lo sem comprometer 

o meio ambiente e a saúde das pessoas que é nisso que ninguém pensa, porque eles, 

PAN, não pensam só nos animais, até porque o partido diz pessoas, animais e natureza. 

Pensam essencialmente nas pessoas e se o ambiente for destruído, são as pessoas em 

primeiro lugar que irão sofrer e obviamente todos os animais e seres vivos. 

Intervenção do senhor presidente da junta de freguesia de Caranguejeira Joaquim 

Mónico (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por expor a situação do ponto 20 - Processo Genérico n.º 68/17 - Sociedade 

"Quinta do Monte Grande, Lda., dizendo que iria votar contra por duas razões: a primeira 

porque é uma zona de pinhal, longe do povoado, em caso de incendio será um sério 
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problema, as acessibilidades não são as melhores e os poucos caminhos existentes são 

vassados. Encontra-se numa zona de pedra em que os dejetos e as lagoas, segundo 

algumas pessoas dizem, há poços contaminados, não sabe ser verdade mas a sua 

intenção é votar contra como presidente de junta da Caranguejeira. 

Intervenção do senhor presidente da junta de freguesia de Bidoeira de Cima Jorge 

Crespo (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados, a indústria de produção pecuária é 

uma das principais atividades económicas da Freguesia de Bidoeira de Cima. 

Naturalmente, face ao número de explorações, ao volume de negócios associado e ao 

emprego direto e indireto que gera, consideramos esta atividade importantíssima no 

contexto económico da nossa freguesia. 

Acresce que, também pela existência e pujança desta atividade, uma panóplia de 

empresas industriais, comerciais e de serviços, escolheram a nossa terra para 

desenvolver as suas atividades, criando postos de trabalho e as condições de vida que 

permitem fixar a população e garantir o futuro da nossa freguesia. 

Importa destacar que a maioria destas suiniculturas teve a sua origem nos anos oitenta 

do século passado, ainda antes da aprovação do primeiro PDM. 

Se estas instalações, na maioria dos casos, foram construídas contornando alguns 

condicionalismos da lei, não tenhamos dúvidas que beneficiaram, à altura, da conivência 

dos serviços camarários e respectiva fiscalização. 

Por tudo isto, o executivo da Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima entendeu dar 

parecer favorável à emissão das deliberações fundamentadas de reconhecimento de 

interesse público municipal, para a regularização das explorações pecuárias da freguesia, 

pedidas ao abrigo do regime excepcional e transitório, previsto no Decreto-lei Nº 

165/2014, de 5 de Novembro. 

Porém, porque é imperioso tentar conciliar os interesses económicos dos produtores 

pecuários, com os superiores interesses da generalidade da população, é necessário que 

seja encontrada uma solução para a construção da estação de tratamento de efluentes 

suinícolas. 

Ao falhanço expectável do processo de construção da ETES através da Récilis, contrapõe-

se agora a possibilidade deste projeto ser executado no âmbito da esfera pública, o que, 

parece-me, dá muito mais garantias de poder haver uma “luz ao fundo do túnel”. 

Só a conjugação destes dois factores, legalização das explorações e a construção de uma 

ETES, permitirá garantir o futuro da atividade suinícola com uma correta gestão dos 

efluentes e consequente garantia da preservação do meio ambiente. 
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Com a gestão pública dessa ETES e uma fiscalização rigorosa sobre os produtores 

pecuários que garanta a obrigatoriedade do encaminhamento de TODOS os efluentes para 

tratamento, estarão garantidas as condições para limitar de forma drástica as práticas 

criminosas que, infelizmente, alguns suinicultores teimam em utilizar no exercício da sua 

atividade. 

Com este instrumento, tal como aconteceu em consequência da construção da rede de 

saneamento básico na nossa freguesia, estarão reunidas as condições para aplicar o 

princípio da tolerância zero em relação aos prevaricadores, e passar a denunciar toda e 

qualquer infracção ambiental que venha a ser detectada. 

Disse… 

Pedido de esclarecimento do senhor deputado municipal João Cunha (PSD) 

Começou por dizer que ficou com dúvida, até um pouco surpreso, pois do verbete consta 

que a junta de freguesia da Caranguejeira terá dado parecer favorável relativamente à 

instalação da Sociedade "Quinta do Monte Grande, Lda., e que o senhor presidente foi ali 

dizer que votava contra, a dúvida é, o parecer é favorável ou o que está escrito não foi 

assim, foi doutra maneira. Foi apenas um pedido de esclarecimento.  

Intervenção do senhor presidente da junta de freguesia de Caranguejeira Joaquim 

Mónico (PS) 

Dada a condição e na altura chamou a atenção que havia algares por ali próximo e águas 

contaminadas e houve uma alteração também de ampliação e dada a situação em que se 

encontra pelos matos e pinhal é complicada a sua legalização por parte da junta de 

freguesia. 

Pedido de esclarecimento do senhor deputado municipal Fábio Joaquim (CDS) 

Disse que ainda na questão anterior não ficou muito esclarecido relativamente ao tema, o 

que perguntou foi, na documentação distribuída diz que a junta de freguesia de 

Caranguejeira deu um parecer favorável, óbvio que pode não ter sido a vontade do 

senhor presidente, portanto o que perguntou foi: o órgão de freguesia deliberou e o 

senhor presidente não foi de acordo ou votasse algo que o presidente ali leva com 

parecer favorável da junta mas depois diz que não é de acordo. Não ficou suficientemente 

esclarecido relativamente àquela matéria para compreender se é a documentação que 

não estava correta ou então explique de forma mais clara e direta o que mudou desde o 

dia em que foi emitido o parecer até à data, para que se possa compreender. 

Intervenção do senhor presidente da junta de freguesia de Caranguejeira Joaquim 

Mónico (PS) 

No desenrolar da situação, esclareceu que se continua a ouvir que as águas estão 

enguinadas, portanto presume-se que as lagoas estejam a ser absorvidas pela parte dos 
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algares. Não acontecia quando o efetivo era menor, está o mail com o parecer favorável 

dado pelo elenco da junta.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

De uma forma muita rápida, disse ao deputado Pereira de Melo que se é para um colégio 

e deixar de ser, o processo reinicia outra vez, também dizer que a situação jurídica 

numero 17- Processo Genérico n.º 61/17 - Sociedade "Suinijanardo -Produção, 

Exploração e Comercialização de Suínos, Lda.", fica e depois se explicará.  

Esta parte final, tinha com ele cópia do mail de 5 de fevereiro da junta de freguesia que 

dizia: Boa tarde, esta junta não vê inconveniente desde que cumpra todas as 

formalidades legais. Com os melhores cumprimentos, O Presidente da Junta de Freguesia 

de Caranguejeira, Joaquim Mónico.  

O Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida Sequeira, deu 

continuidade à sessão, explicando que tendo em conta que todas as intervenções foram 

efetuadas relativamente aos pontos 15 a 20, mas que as votações deveriam ser 

individuais. Assim, procedeu-se à votação individual de cada ponto apresentado na 

sessão. 

A Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida 

pelo disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 

5 de novembro (RERAE), conjugado com o disposto nos artigos 2.º e 3.º da Lei 

n.º 21/2016, de 19 de julho, respetivamente, deliberou por maioria com três 

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

Leiria contida em sua deliberação de 9 de janeiro de 2018, cujo teor se dá por 

transcrito, em consequência, aprovar o Processo Genérico n.º 56/17 - “Quinta 

do Açude Real, Unipessoal, Lda.”. 

Ponto 

16. Processo Genérico n.º 67/17 - Sociedade “Abílio de Sousa Moreira, Lda." - 

Apreciação e votação. 

Súmula: Submete-se à autorização da Assembleia Municipal a deliberação da Câmara 

Municipal, de 9 de janeiro de 2018, propondo o reconhecimento do interesse público 

municipal na regularização de ampliação e exploração de recursos geológicos – pedreira 

n.º 6295 Rosa do Amaral - implantada no prédio sito no lugar de Rosa do Amaral, 

freguesia de Coimbrão, em conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 4 do 

artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro. 

O pedido formulado identifica os critérios para emissão da declaração de interesse 

municipal, conforme deliberação da Assembleia Municipal, datada de 26 de junho de 

2015, na qual foi estabelecido que a formulação de uma proposta de reconhecimento do 
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interesse público municipal depende do cumprimento de certos requisitos e de ser 

atingida uma pontuação mínima de 70. 

No caso em apreço, verificou-se o total de 85 pontos, pelo que a proposta vai no sentido 

da Assembleia Municipal reconhecer o interesse público municipal na regularização 

proposta. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Santos (PCP) 

Transcrição: 

Vamos transcrever algumas partes do que diz a própria Câmara para que fique tudo 

esclarecido.  

«Ultrapassada a área licenciada»; Está em «REN, área de máxima infiltração»; «No 

perímetro de captação de águas subterrâneas, sujeito ao disposto na Portaria 350/2015, 

de 13 de Novembro»; «Espaço florestal de conservação e estrutura ecológica municipal»; 

«Área consumida pelo fogo de 15 de Outubro»! Disto podemos dizer que não falta um 

grande sentido de oportunidade.  

A Junta de Freguesia vem reconhecer «que o interesse do projeto para a comunidade 

local é residual» e que «não é possível aferir do interesse público municipal»  

Tendo em conta o que ficou dito também não conseguimos ver nenhum interesse público, 

só interesse privado.  

Com tudo isto o que era de esperar era que a Câmara (a maioria PS e o PSD) propusesse 

que não fosse legalizada. Mas, como tem acontecido sempre a Câmara não decide nem 

propõe nada e empurra o processo para a Assembleia que só devia decidir por proposta 

da Câmara.  

Portanto isto não só está mal como, pelo que está escrito não tem condições para ser 

aprovado.  

É o primado dos interesses privados que atentam contra o desenvolvimento harmonioso e 

equilibrado, contra o ambiente e a protecção de zonas ecologicamente sensíveis e 

marcantes.   

O PCP é obrigado a estar contra este processo. 

A Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida 

pelo disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 

5 de novembro (RERAE), conjugado com o disposto nos artigos 2.º e 3.º da Lei 

n.º 21/2016, de 19 de julho, respetivamente, deliberou por maioria com três 

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

Leiria contida em sua deliberação de 9 de janeiro de 2018, cujo teor se dá por 

transcrito, em consequência, aprovar o Processo Genérico n.º 67/17 - Sociedade 

“Abílio de Sousa Moreira, Lda.” 
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Ponto 

17. Processo Genérico n.º 61/17 - Sociedade "Suinijanardo -Produção, 

Exploração e Comercialização de Suínos, Lda." - Apreciação e votação. 

Súmula: Submete-se à autorização da Assembleia Municipal a deliberação da Câmara 

Municipal, de 6 de fevereiro de 2018, propondo o reconhecimento do interesse público 

municipal na regularização de exploração pecuária destinada a suinicultura, implantada 

no prédio sito em Janardo, Vale das Sobreiras, União das Freguesias de Marrazes e 

Barosa, em conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro. 

O pedido formulado identifica os critérios para emissão da declaração de interesse 

municipal, conforme deliberação da Assembleia Municipal, datada de 26 de junho de 

2015, na qual foi estabelecido que a formulação de uma proposta de reconhecimento do 

interesse público municipal depende do cumprimento de certos requisitos e de ser 

atingida uma pontuação mínima de 70. 

No caso em apreço, verificou-se o total de 85 pontos, pelo que a proposta vai no sentido 

da Assembleia Municipal reconhecer o interesse público municipal na regularização 

proposta. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Santos (PCP) 

Transcrição: 

Portanto nas palavras da própria Câmara e numa situação de respeito pela legalidade 

este processo não tem condições para ir a lado nenhum.  

Depois vem aquela prática habitual da Câmara não propor e empurrar o assunto para a 

Assembleia a qual só pode decidir por proposta da Câmara que neste caso, e nos que se 

seguem não existe.  

E como em todos os casos antes e agora não se diz nada sobre o tratamento dos 

efluentes dos porcos e o seu destino final.  

E é preciso referir que é uma instalação que fica no meio de floresta altamente 

combustível. Se houver um fogo como é que é? Quem vão ser os responsáveis? E quem 

vai pagar a intervenção dos bombeiros para impedir ou minimizar as consequências do 

incêndio na exploração? Tudo problemas que nunca são tratados na deliberação da 

Câmara.  

Todos vimos na tragédia dos incêndios do ano passado como arderam fábricas e 

instalações pecuárias, além de muitas casas e explorações agró-pecuárias familiares por 

estarem no meio ou rodeadas de floresta. Então não se aprende nada com isso?  
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Quando houver nova desgraça vamos ter outra vez aqui as habituais consternações e 

lágrimas mas o que se devia era trabalhar para evitar a desgraça e o país ser poupado 

aos enormes custos que os incêndios florestais trazem sempre consigo.  

Além disto tudo é preciso dizer que esta instalação ilegal foi crescendo porque foi feita 

vista grossa.  

E ainda por estar em Reserva Ecológica Nacional o PCP é obrigado a não concordar com 

este processo.    

A Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida 

pelo disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 

5 de novembro (RERAE), conjugado com o disposto nos artigos 2.º e 3.º da Lei 

n.º 21/2016, de 19 de julho, respetivamente, deliberou por maioria com cinco 

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

Leiria contida em sua deliberação de 6 de fevereiro de 2018, cujo teor se dá por 

transcrito, em consequência, aprovar o Processo Genérico n.º 61/17 - Sociedade 

“Suinijanardo -Produção, Exploração e Comercialização de Suínos, Lda.”. 

Declaração de voto do deputado Gastão Neves (CDS) 

Votaram contra pura e simplesmente pela dúvida que subsiste após a intervenção 

relativamente à ilegalidade da ampliação, nomeadamente pela mesma ter sido efetuada 

após a entrada em vigor daquele diploma e ficando dúvidas sobre a legalidade e 

naturalmente tiveram de votar contra. 

Ponto 

18. Processo Genérico n.º 65/17 - Sociedade "Suinimoura Agropecuária, Lda." - 

Apreciação e votação. 

Súmula: Submete-se à autorização da Assembleia Municipal a deliberação da Câmara 

Municipal, de 6 de fevereiro de 2018, propondo o reconhecimento do interesse público 

municipal na regularização de exploração pecuária destinada a suinicultura, implantada 

no prédio sito em Cova da Moura, freguesia de Bidoeira de Cima, em conformidade com o 

estabelecido na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro. 

O pedido formulado identifica os critérios para emissão da declaração de interesse 

municipal, conforme deliberação da Assembleia Municipal, datada de 26 de junho de 

2015, na qual foi estabelecido que a formulação de uma proposta de reconhecimento do 

interesse público municipal depende do cumprimento de certos requisitos e de ser 

atingida uma pontuação mínima de 70. 

No caso em apreço, verificou-se o total de 80 pontos, pelo que a proposta vai no sentido 

da Assembleia Municipal reconhecer o interesse público municipal na regularização 

proposta. 
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Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Santos (PCP) 

Transcrição: 

Portanto nas palavras da própria Câmara e numa situação de respeito pela legalidade 

este processo não tem condições para ir a lado nenhum.  

Depois vem aquela prática habitual da Câmara não propor e empurrar o assunto para a 

Assembleia a qual só pode decidir por proposta da Câmara que neste caso, e nos que se 

seguem não existe.  

E como em todos os casos antes e agora não se diz nada sobre o tratamento dos 

efluentes dos porcos e o seu destino final.  

E é preciso referir que é uma instalação que fica no meio de floresta altamente 

combustível. Se houver um fogo como é que é? Quem vão ser os responsáveis? E quem 

vai pagar a intervenção dos bombeiros para impedir ou minimizar as consequências do 

incêndio na exploração? Tudo problemas que nunca são tratados na deliberação da 

Câmara.  

Todos vimos na tragédia dos incêndios do ano passado como arderam fábricas e 

instalações pecuárias, além de muitas casas e explorações agró-pecuárias familiares por 

estarem no meio ou rodeadas de floresta. Então não se aprende nada com isso?  

Quando houver nova desgraça vamos ter outra vez aqui as habituais consternações e 

lágrimas mas o que se devia era trabalhar para evitar a desgraça e o país ser poupado 

aos enormes custos que os incêndios florestais trazem sempre consigo.  

Além disto tudo é preciso dizer que esta instalação ilegal foi crescendo porque foi feita 

vista grossa.  

E ainda por estar em Reserva Ecológica Nacional o PCP é obrigado a não concordar com 

este processo.    

A Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida 

pelo disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 

5 de novembro (RERAE), conjugado com o disposto nos artigos 2.º e 3.º da Lei 

n.º 21/2016, de 19 de julho, respetivamente, deliberou por maioria com três 

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

Leiria contida em sua deliberação de 6 de fevereiro de 2018, cujo teor se dá por 

transcrito, em consequência, aprovar o Processo Genérico n.º 65/17 - Sociedade 

“Suinimoura  Agropecuária, Lda.”. 

Ponto 

19. Processo Genérico n.º 66/17 - Sociedade "Porcosta, Lda." - Apreciação e 

votação. 
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Súmula: Submete-se à autorização da Assembleia Municipal a deliberação da Câmara 

Municipal, de 6 de fevereiro de 2018, propondo o reconhecimento do interesse público 

municipal na regularização de exploração pecuária destinada a suinicultura, implantada 

no prédio sito em Vale Dianteiro, freguesia de Bidoeira de Cima, em conformidade com o 

estabelecido na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro. 

O pedido formulado identifica os critérios para emissão da declaração de interesse 

municipal, conforme deliberação da Assembleia Municipal, datada de 26 de junho de 

2015, na qual foi estabelecido que a formulação de uma proposta de reconhecimento do 

interesse público municipal depende do cumprimento de certos requisitos e de ser 

atingida uma pontuação mínima de 70. 

No caso em apreço, verificou-se o total de 80 pontos, pelo que a proposta vai no sentido 

da Assembleia Municipal reconhecer o interesse público municipal na regularização 

proposta. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Santos (PCP) 

Transcrição: 

Portanto nas palavras da própria Câmara e numa situação de respeito pela legalidade 

este processo não tem condições para ir a lado nenhum.  

Depois vem aquela prática habitual da Câmara não propor e empurrar o assunto para a 

Assembleia a qual só pode decidir por proposta da Câmara que neste caso, e nos que se 

seguem não existe.  

E como em todos os casos antes e agora não se diz nada sobre o tratamento dos 

efluentes dos porcos e o seu destino final.  

E é preciso referir que é uma instalação que fica no meio de floresta altamente 

combustível. Se houver um fogo como é que é? Quem vão ser os responsáveis? E quem 

vai pagar a intervenção dos bombeiros para impedir ou minimizar as consequências do 

incêndio na exploração? Tudo problemas que nunca são tratados na deliberação da 

Câmara.  

Todos vimos na tragédia dos incêndios do ano passado como arderam fábricas e 

instalações pecuárias, além de muitas casas e explorações agró-pecuárias familiares por 

estarem no meio ou rodeadas de floresta. Então não se aprende nada com isso?  

Quando houver nova desgraça vamos ter outra vez aqui as habituais consternações e 

lágrimas mas o que se devia era trabalhar para evitar a desgraça e o país ser poupado 

aos enormes custos que os incêndios florestais trazem sempre consigo.  

Além disto tudo é preciso dizer que esta instalação ilegal foi crescendo porque foi feita 

vista grossa.  
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E ainda por «não salvaguardar a estrutura ecológica municipal» o PCP é obrigado a não 

concordar com este processo.    

A Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida 

pelo disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 

5 de novembro (RERAE), conjugado com o disposto nos artigos 2.º e 3.º da Lei 

n.º 21/2016, de 19 de julho, respetivamente, deliberou por maioria com três 

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

Leiria contida em sua deliberação de 6 de fevereiro de 2018, cujo teor se dá por 

transcrito, em consequência, aprovar o Processo Genérico n.º 66/17 - Sociedade 

“Porcosta, Lda.” 

Ponto 

20. Processo Genérico n.º 68/17 - Sociedade "Quinta do Monte Grande, Lda." - 

Apreciação e votação. 

Súmula: Submete-se à autorização da Assembleia Municipal a deliberação da Câmara 

Municipal, de 6 de fevereiro de 2018, propondo o reconhecimento do interesse público 

municipal na regularização de exploração pecuária destinada a suinicultura, implantada 

no prédio sito em Franciscas, Tubaral, freguesia de Caranguejeira, em conformidade com 

o estabelecido na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro. 

O pedido formulado identifica os critérios para emissão da declaração de interesse 

municipal, conforme deliberação da Assembleia Municipal, datada de 26 de junho de 

2015, na qual foi estabelecido que a formulação de uma proposta de reconhecimento do 

interesse público municipal depende do cumprimento de certos requisitos e de ser 

atingida uma pontuação mínima de 70. 

No caso em apreço, verificou-se o total de 80 pontos, pelo que a proposta vai no sentido 

da Assembleia Municipal reconhecer o interesse público municipal na regularização 

proposta. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Santos (PCP) 

Transcrição: 

Este caso parece ter algumas diferenças relativamente aos outros, embora esteja 

localizado em zona de REN. O que se passa é que fica perto da autoestrada e embora 

tenha alguma floresta nas imediações está longe de estar envolvido nela e há uma área 

bem dimensionada sem floresta.  

Por aqui o PCP não se ia opor à legalização.  

Só que não se diz nada sobre um plano de luta contra incêndios florestais e sobre o 

tratamento e destino dos efluentes dos suínos.  
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Depois a Câmara não propõe nada a esta Assembleia, limita-se como nos outros casos 

todos a empurrar o processo. A nossa proposta é que a Câmara retire este ponto e traga 

cá este assunto de novo mas devidamente instruído e com toda a informação necessária 

para podermos tomar uma decisão o que tem de incluir informação sobre a saída da REN.  

Se a Câmara não aceitar a nossa proposta vamos ter que estar em desacordo.  

A Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida 

pelo disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 

5 de novembro (RERAE), conjugado com o disposto nos artigos 2.º e 3.º da Lei 

n.º 21/2016, de 19 de julho, respetivamente, deliberou por maioria com onze 

votos contra e vinte e três abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal 

de Leiria contida em sua deliberação de 6 de fevereiro de 2018, cujo teor se dá 

por transcrito, em consequência, aprovar o Processo Genérico n.º 68/17 - 

Sociedade “Quinta do Monte Grande, Lda.”. 

Declaração de voto do deputado Fábio Joaquim (CDS) 

O partido vota contra naquele ponto fazendo fé nas declarações proferidas pelo senhor 

presidente da junta, desconsiderando as declarações feitas quando foi aprovado o voto de 

recomendação se tivesse ali sido aprovado anteriormente. Deve-se única e 

exclusivamente ao fato ali referido pelo senhor presidente tendo em conta que a 

documentação acaba por ser difusa e de indicação contrária. 

Ponto 

21. Processo Certidão n.º 142/18 - Sociedade "Indoorhouse - Imobiliária, Lda." 

- Proposta de reconhecimento de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(IMI) e do Imposto Municipal sobre Transmissões (IMT) - Para conhecimento da 

Assembleia Municipal. 

Súmula: Submete-se a conhecimento da Assembleia Municipal, o reconhecimento da 

Câmara Municipal, por deliberação de 6 de fevereiro de 2018, do direito à isenção de IMI 

pelo período de três anos a contar do ano, inclusive, da emissão da respetiva licença 

camarária e de IMT para a primeira transmissão das frações E e D, do prédio situado na 

Avenida Combatentes da Grande Guerra, n.ºs 10, 12 e 14, em Leiria, União de Freguesias 

de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, com base na deliberação da Assembleia Municipal de 

11/09/2015 e uma vez que se encontram reunidos os pressupostos estabelecidos no 

artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

215/89, de 1 de julho, na redação dada pelo artigo 263.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de 

dezembro (Orçamento de Estado de 2018). 

O objetivo da presente deliberação é dar conhecimento à Assembleia Municipal do valor 

da despesa fiscal líquida [€ 4.351,01] correspondente à soma do valor da despesa fiscal 

estimada por reconhecimento da isenção de IMI pelo período de três anos e do valor da 
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despesa líquida estimada por reconhecimento da isenção do IMT, devidamente explicita 

na deliberação oportunamente distribuída. 

Este assunto não carece de votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Disse que o edifício reabilitado encontra-se em zona de ARU, beneficiando 

automaticamente daquela isenção pelo período de 3 anos. 

Ponto 

22. Alienação de parcela de terreno do domínio privado municipal para a 

construção de um parque de estacionamento - Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: Submete-se à apreciação, discussão e votação da Assembleia Municipal, a 

proposta aprovada pela Câmara Municipal através da sua deliberação de 23 de janeiro de 

2018, oportunamente distribuída, tendo em vista a alienação de parcela de terreno 

correspondente ao artigo rústico 281 da extinta freguesia de Leiria, atual 2877 da União 

de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, com a área de 2250m2, do domínio 

privado municipal, para a construção de um parque de estacionamento público, a 

desanexar do prédio descrito na 1.ª Conservatória de Leiria sob o n.º 2649/20080516,  

O objetivo da proposta é que a Assembleia Municipal, ao abrigo da sua competência 

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

setembro, alterada, [o valor atribuído ao direito de superfície foi de €1.296.000,00] 

aprove: 

i) A constituição de um direito de superfície sobre prédio identificado, pertencente ao 

domínio privado municipal, destinado à construção de um parque de estacionamento 

público; 

ii) Determine o recurso à hasta pública, por razões de transparência e concorrência entre 

eventuais interessados, para constituição do direito de superfície sobre prédio 

identificado. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Disse tratar-se de um pedido para a constituição do direito de superfície sob um prédio 

situado atrás do edifício 2000 onde se pretende que seja ali construído mediante hasta 

pública um parque com três pisos e sem direitos de superfície onoroso. 

Intervenção do senhor deputado municipal Gastão Neves (CDS) 

Depois de analisar aquela proposta de alienação, algumas preocupações se colocam. 

Primeiramente, apenas viu referido conservar o direito de passagem relativamente às 

garagens do edifício 2000, os acessos ao banco, mas não viu e gostaria de ter visto 

naquela proposta também a garantia de que a servidão de vistas constituída 

relativamente ao edifício 2000 não ficava afetada, ou seja, os proprietários não perdem a 
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servidão de vistas, coisas que poderão invocar. Por outro lado, preocupa-o também ver 

que a Câmara faz uma proposta com base num terreno rústico cuja afetação futura é 

urbana, ou seja, a parcela de terreno que ali está, não obstante ser de natureza rústica 

vai ser afetada uma edificação urbana e nesse sentido a Câmara deveria ter promovido a 

alteração da sua natureza com base na potencialidade que essa edificação tem. Ou seja, 

se é para edificar 1 ou 3 pisos de estacionamento é isso que se deveria estar ali a aprovar 

tendo em consideração o valor tributário atualizado com base na edificação, não com 

base na edificação propriamente dita mas com base na potencialidade da edificação que é 

assim que está no código do IMI. Por outro lado, como se sabe, em matérias de rústico, 

as matrizes rústicas, ou seja o valor patrimonial, tributário atribuído às matrizes rústicas 

não está atualizado e quando há alienações esse valor patrimonial é atualizado e nem 

sequer a transmissão é permitida pelo seu valor patrimonial, o que também duvida que aí 

a Câmara tivesse a competência dado o rendimento mensal garantido caso efetivamente 

a mesma fizesse o procedimento como deveria ter feito. Natureza urbana, valor 

patrimonial tributário x o coeficiente aplicado, eventualmente a Câmara não devia ter 

competência para o fazer.   

Preocupa-o outro problema, que é a falta de planeamento relativamente àquele parque e 

à oportunidade de o fazer. Porquê ali naquele espaço? Aquele foi um espaço de cedência 

pública com um determinado fim. Foi a pergunta que fez porque não sabe, o edifício está 

ali há 30 anos provavelmente. Sabe que é um edifício feio do ponto de vista estético, não 

é um edifício que transmita qualquer coisa de bonito, mas, vão meter um mamarracho 

atrás de um edifício numa zona protegida perto do rio. Uma vez que percebeu mal e 

tendo interpretado a documentação como sendo 3 pisos acima do solo, o que não será o 

caso, 2 subterrâneos e um acima do solo. Em todo o caso, presumiu que o traçado quer 

do arruamento de entrada, quer do arruamento de saída, quer da perpendicular, não é 

um traçado que esteja preparado para o número de estacionamentos que ali estão 

contemplados, que também não se sabe quantos são. Por outro lado coloca-se outra 

questão, estão ali 2 parques próximos, o do Maringá e o da Fonte Quente que tem 264 

estacionamentos e praticamente está vazio. Tendo em consideração até o plano de 

mobilidade, acha que aquele parque desvirtua um pouco o princípio do plano de 

mobilidade e é evidente que se vão apercebendo das coincidências das obras que vão 

surgindo na cidade, os investimentos particulares que vão existindo. Não lhe pareceu 

oportuno a apresentação daquele parque de estacionamento, que se sabe que 

obviamente vai beneficiar apenas o investimento privado. Em todo o caso é evidente que 

se há ali uma edificação que precisa de apoio, a mesma deveria ter sido contemplada 

antes, não depois. Contudo, é óbvio que também ficam tranquilos porque vai ser objeto 

de hasta pública, concorrerão todos, mas continua-se a beneficiar o investimento privado 
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porque todos sabem que o número de lugares do novo investimento privado não chega. 

Afetar um terreno rústico com base nos elementos descritos, passando por cima de um 

procedimento que acha que a Câmara deveria ter feito, transformar aquele terreno 

rústico em urbano como disse, esse seria o passo transparente, lógico e técnico. Por 

outro lado, transformar aquele espaço próximo de uma zona Polis, também é uma 

contradição com o projeto Polis, não potenciar a utilização sobretudo do parque da Fonte 

Quente em benefício daquela zona envolvente, acha ser um erro estratégico porque há 

um investimento público que não está a ser rentabilizado e a Câmara podia receber mais 

que 2200 euros/mês utilizando e potenciando o parque da Fonte Quente. Em todo o caso, 

naturalmente que entendem que aquela alienação de parcela de terreno de domínio 

privado municipal, só demonstra que é falta de visão estratégica futura em termos de 

estacionamento. Está a colocar-se numa zona de difícil acesso, de estrangulamento do 

acesso, um parque de estacionamento com saídas estranguladas que irão estrangular 

ainda mais a Rua de S. Francisco.  

Intervenção do senhor deputado municipal Pereira de Melo (PSD) 

A sua dúvida prende-se com o facto de durante 40 anos se ceder a um custo já fixo, 

portanto, não se toma em conta nada, enquanto os lucros de quem ficar com o parque, 

estão indexados aos custos do restante parqueamento da Câmara Municipal. Disse não 

acreditar que o parqueamento da Câmara Municipal se vá manter durante 40 anos com o 

mesmo custo, por isso, a partir de certa altura os lucros do proprietário do parque 

passam a ser muito superiores. Havia necessidade de precaver-se contra isso porque 

senão daqui a 40 anos, estarão a pagar um valor ridículo e estarão um valor muitíssimo 

superior. Isso não está acautelado naquele negócio. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Santos (PCP) 

Transcrição: 

Um processo muito estranho.  

A Câmara Municipal – temos de falar assim porque o processo foi aprovado pelo PS e pelo 

PSD – resolveu que um prédio urbano onde está há muitos anos construído e a funcionar 

um parque de estacionamento no Carpalho, atrás do Edifício 2000, é um prédio “rural” do 

“domínio privado do município”. Reconhece, vá lá!, que “veio a integrar na prática e face 

à sua utilização, o domínio público municipal”, domínio a que na nossa opinião não pode 

deixar de pertencer!  

A estranheza aumenta de intensidade em crescendo, à medida que se vai lendo tão 

bizarra deliberação.  

“Entende-se por mais adequado e correto face à realidade urbanística do local … que a 

parcela … se destine à construção de um parque de estacionamento aberto ao uso 

público”, diz-se.  
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Mas então não há já no local um parque de estacionamento público e gratuito?  

E porque é que a Câmara tem de “aprovar uma localização de um parque de 

estacionamento de uso público” onde já temos um parque de estacionamento público 

consolidado há tantos anos?  

Tudo porque a Câmara, isto é, o PS e o PSD, querem privatizar o parque e entregá-lo a 

operadores privados, com preços pagos, claro.  

O que a Câmara está a fazer é basicamente o contrário do que advoga. A Câmara não 

tem qualquer preocupação com ofertas qualificadas, com a valorização de vivências e dos 

espaços públicos de fruição colectiva, com a criação de um ambiente urbano inclusivo e 

entrosado nos espaços verdes envolventes, nem preocupações ambientais.  

A proposta é ainda mais estranha quando nas imediações, 100 metros a nascente e 100 

metros a poente, há os parques de estacionamento da Fonte Quente e do Carpalho, este 

junto ao Mercado e ao Centro Comercial Maringá, ambos pagos e por isso com 

baixíssimas taxas de ocupação.  

O do Carpalho é uma concessão e o da Fonte Quente é de gestão municipal, será que os 

preços deste vão subir para que a pretendida nova concessão possa ser rentável?  

E se os outros dois parques são subutilizados, a quem interessa a gestão desta 

pretendida concessão? Perguntamos.  

Seis coisas são certas: 1. Com o fim do estacionamento gratuito no atual parque público 

há mais gente que vai deixar de vir ao centro da cidade às compras e passear. 2. A fuga 

de pessoas vai ser mais um factor de agravamento das condições do pequeno comércio e 

serviços do centro e até para o Teatro José Lúcio da Silva. 3. A cidade vai ficar mais 

desequilibrada e mais pobre. 4. As zonas circundantes, como a Quinta de Santo António e 

a Rua Anzebino da Cruz Saraiva vão sofrer ainda mais a pressão de estacionamento dos 

que vêm trabalhar ao centro ou a ele se deslocam. 5. Ganham, objectiva e 

nomeadamente, o Shopping Leiria e os espaços comerciais que vão abrir onde estava 

localizada a Proalimentar. 6. Perde o interesse público, perde a população, perdem os 

micro e pequenos comerciantes e os poucos trabalhadores que ainda há no pequeno 

comércio.  

O PCP, que está resolutamente contra esta intenção, apela a todos os membros desta 

Assembleia para que ponderem muito bem a sua decisão, não hipotecando mais o futuro 

do pequeno comércio do centro e não o despovoando ainda mais. 

Intervenção do senhor presidente da União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 

Cortes José Cunha (PS) 

Começou por dizer que uma das lacunas da cidade de Leiria é precisamente a falta de 

estacionamento, sendo sentida por todos os cidadãos no seu dia-a-dia. A construção 

daquele parque irá aliviar um pouco aquela pressão. O que pediu à Câmara, até para 
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aumentar também um pouco a utilização do parque da Fonte Quente era que a Câmara 

pudesse reconsiderar os preços praticados para facilitar aos moradores daquela zona e a 

todos os que têm comércio, preços a taxas mais reduzidas para que essa utilização possa 

ser feita. Como já ali foi referido, o parque durante o dia está particamente às moscas 

porque o preço é igual ao dos outros sítios da cidade. Se o preço fosse reduzido o parque 

seria mais utilizado e facilitaria a vida das pessoas que fossem à zona da Avenida Heróis 

de Angola ou para trás do cinema porque aquilo está a menos de um minuto 

praticamente do centro da cidade.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Ao deputado Gastão Neves, é um prédio rústico sim e se for aprovado é feita a inscrição 

como prédio urbano, é assim que as coisas são feitas. 

Ao deputado Pereira de Melo, disse presumir que aquele assunto deve incluir atualizações 

por inflação, fará algum sentido. 

Ao deputado Luís Santos, disse ser tudo fácil mas o que se quer é que aja oferta de toda 

a natureza para estacionamento. As pessoas queixam-se que quando há eventos há 

poucos lugares e é fácil dizer que põe-se ali aquilo e já está, não tem servido até agora 

para dar resposta às necessidades quando há eventos.  

Há um custo para licitar na hasta pública que são milhões, são mais de 2 milhões a 

construção de um parque desta natureza. 

Pensa que há todo o interesse em se fiabilizar aquela proposta no sentido de através de 

hasta pública haver a alienação onerosa do direito de superfície por 40 anos e mesmo 

assim estão abaixo daquilo que anda por aí. Recordou que a Fonte Luminosa foi por 50 

anos e pretende-se que seja abaixo disso e garantir quem faça ali o estacionamento 

devidamente enquadrado com os edifícios envolventes, não influenciará a zona Polis, 

pensa assim que, haverá todas as condições para melhorar a possibilidade de mais 

estacionamentos por aquela via. 

A Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida 

pelo disposto das alíneas g) e qq) do n.º 1 do artigo 33.º e alínea i) do n.º 1 do 

artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, 

conjugada com o n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 8/2006, de 20 de abril, 

deliberou por maioria com dois votos contra e dez abstenções, aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 23 de 

janeiro de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar a 

alienação de parcela de terreno do domínio privado municipal para a construção 

de um parque de estacionamento. 
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Ponto 

23. Aprovação das Condições e Programa da Hasta Pública de Cedência em 

Direito de Superfície do prédio sito em Carpalho, União das Freguesias de Leiria, 

Pousos, Barreira e Cortes para construção de um parque de estacionamento 

público - Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: Submete-se à apreciação, discussão e votação da Assembleia Municipal, a 

proposta da Câmara Municipal, aprovada através da sua deliberação de 6 de fevereiro de 

2018 e seus anexos, oportunamente distribuída, tendo em vista: 

i) A alienação do direito de superfície da parcela de terreno correspondente ao artigo 

rústico 281 da extinta freguesia de Leiria, atual 2877 da União de Freguesias de Leiria, 

Pousos, Barreira e Cortes, com a área de 2250m2, do domínio privado municipal para a 

construção de um parque de estacionamento público, a desanexar do prédio descrito na 

1.ª Conservatória de Leiria sob o n.º 2649/20080516; 

ii) O lançamento de uma hasta pública para cedência do direito de superfície, em solo e 

subsolo; 

iii) A aprovação do respetivo programa e as condições especiais da cedência em direito de 

superfície. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Tinham sido já indicadas algumas das condições, obviamente que aquilo poderá vir a ser 

demorado, as regras principais estão mantidas, o valor global em causa é da competência 

da Assembleia Municipal. Portanto o que se pretende é aprovar o programa de hasta 

pública de cedência em direito de superfície. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Santos (PCP) 

Transcrição: 

Pelas razões expostas no ponto anterior, ponto 22, e que consideramos como transcritas 

aqui, o PCP está contra esta hasta pública não podendo por isso concordar com quaisquer 

condições e programas.  

O PCP considera que qualquer parque de estacionamento ali, nas condições orgânicas e 

funcionais da cidade tal como ela existe agora, que necessitam ser substancialmente 

melhoradas, tem de ser público e de uso gratuito.  

Os leirienses pagam impostos e taxas, pagam tanto que a Câmara não conseguiu utilizar 

quase cinquenta milhões de euros se juntarmos as contas dos SMAS e da Câmara, o que 

é mais uma razão importante para que o parque seja gratuito, para bem da cidade, do 

comércio e dos seus trabalhadores e da qualidade de vida da população. 

A Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida 

pelo disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
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de 12 de setembro, deliberou por maioria com dois votos contra e seis 

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

deliberação de 6 de fevereiro de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar Aprovação das Condições e Programa da Hasta Pública de 

Cedência em Direito de Superfície do prédio sito em Carpalho, União das 

Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes para construção de um parque de 

estacionamento público. 

Ponto 

24. Pedido de Certidão n.º 1039/17 - Paula Cristina Rodrigues Martins – 

Apreciação, discussão e votação. 

Retirado. 

Ponto 

25. Relatório anual de atividades 2017 da CPCJ de Leiria de acordo com o estipulado na 

alínea h) do nº 2 do art.º 18º da LPCJP - Para conhecimento da Assembleia Municipal. 

Súmula: De acordo com a legislação em vigor, (alínea j) do n.º 2 do artigo 18.º da Lei n.º 

147/99, de 1 de Setembro, alterada pelas Leis nºs 142/2015, de 8 de Setembro e 

32/2003, de 22 de Agosto), a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Leiria 

remete para conhecimento da Assembleia Municipal, o relatório anual de atividades 

desenvolvidas ao longo do ano de 2017, o qual é constituído pelos 15 relatórios extraídos 

da plataforma da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e 

Jovens, os quais evidenciam: 

- O volume processual de processos de promoção e proteção; 

- Problemáticas e faixas etárias acompanhadas e tipologia das medidas aplicadas na CPCJ 

de Leiria. 

Este assunto não carece de votação. 

Pedido de esclarecimento do deputado Fábio Joaquim (CDS) 

Disse não ser bem um pedido de esclarecimento mas sim um reforço do que já tinha sido 

referido pelo senhor presidente António Sequeira, que é a presença dos senhores 

deputados naquela Assembleia. O que lhe disse e pediu foi para que na próxima 

Assembleia e da forma que a mesa achar mais própria, poder-se até para não desvirtuar 

determinados tipos de decisões, pois se olhando para a frente muitas das bancadas 

estavam muito despidas, ou seja, faltavam muitos deputados municipais. O presidente 

sabe melhor que ele do regimento e o que o mesmo estipula. Não pediu para serem 

extremistas naquela matéria, só pediu que como muitos dos deputados ficam até ao fim e 

foi para aquilo que foram eleitos, que os outros mereçam algum reparo pois todos têm a 

possibilidade de se fazer substituir quando não podem estar presentes. Até porque 

perante o público que se desloca ali e fica até ao fim, parece-lhe mal que situações 
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daquelas aconteçam. Pediu um esforço à mesa para que, pedagogicamente os instrua a 

todos para uma próxima.  

 

ENCERRAMENTO 

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo senhor Presidente encerrada a sessão, 

eram 01.43 horas, mandando que de tudo para constar, se transcrevesse para a presente 

ata, que eu, Célia Isabel Rodrigues Trigueiro, assistente técnica, transcrevi e subscrevo. – 

 

 

APROVAÇÃO DA ATA 

 

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

a Assembleia Municipal, na sessão ordinária de 27 de abril, deliberou por maioria com seis 

abstenções, aprovar a ata.---------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia 

António Sequeira 

 

A Assistente Técnica 

Célia Trigueiro 
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