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  ATA N.º 2/2018 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA DE 27 DE 

ABRIL DE 2018 

 

Aos 27 dias do mês de abril de dois mil e dezoito, no auditório do Teatro Miguel Franco, 

em Leiria, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal de Leiria.         

Dos cinquenta e um membros que a compõem, faltou o seguinte membro: Vítor Manuel 

Casimiro Matos.  

Faltou por motivos de saúde e com a mesma justificada, o presidente da junta de 

freguesia de Regueira de Pontes, Vítor Manuel Casimiro Matos. 

Foram substituídos os seguintes membros: Telma Dinis Duarte, substituída por Carlos 

Manuel Barbeiro; Rosa Maria de Sousa Pedrosa, substituída por Maria Paula Faria; José 

Pereira dos Santos, substituído por Rui Alexandre Pereira Lebreiro; Filipe André Silva Reis, 

substituído por António Luís Santos; Teófilo Agostinho Araújo dos Santos, substituído por 

Domingos Carvalho; Fábio Alexandre Seguro Joaquim, substituído por Beatriz Proença 

Vaz; Mário Gomes, presidente da junta de freguesia de Milagres, substituído pela 

tesoureira Vânia Sousa, Maria Isabel Pereira Santos, presidente da União de Freguesias 

de Marrazes e Barosa, substituída pelo tesoureiro Paulo Clemente.  

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

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

Anabela Fernandes Graça, Ana Maria Fernandes Esperança, Ricardo Miguel Faustino dos 

Santos, Ana Margarida Félix Valentim, Rita Alves da Costa Azevedo Coutinho, Carlos Jorge 

Pedro Simões Palheira, Fernando José da Costa, 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 21.07 

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 – Apreciação nos termos 

da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro. 
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2. VII - Modificação ao Orçamento da Despesa e às Grandes Opções do Plano 

para 2018 - Assunção de Compromissos Plurianuais - – Apreciação, 

discussão e votação. 

3. Documentos de Prestação de Contas:  

3.1. Documentos de Prestação de Contas do Município de Leiria 2017 – 

Apreciação e votação. 

3.2. Documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento de Leiria referentes ao ano de 2017 – Apreciação e 

votação. 

3.3. Relatório e Contas de 2017 e Relatório de Execução Orçamental do 4.º 

Trimestre do Teatro José Lúcio da Silva de 2017 – Apreciação e 

votação. 

4. Procedimento concursal de recrutamento e seleção cargo direção 

intermédia 1.º grau - Diretor Delegado Administração – Apreciação, 

discussão e votação. 

5. Procedimento concursal de recrutamento e seleção cargo direção 

intermédia 2.º grau - Chefe Divisão Administrativa, Financeira e Comercial 

– Apreciação, discussão e votação. 

6. Procedimento concursal de recrutamento e seleção cargo direção 

intermédia 2.º grau - Chefe Divisão de Planeamento e Projetos – 

Apreciação, discussão e votação. 

7. Procedimento concursal de recrutamento e seleção cargo direção 

intermédia 2º grau - Chefe Divisão de Obras e Fiscalização – Apreciação, 

discussão e votação. 

8. Procedimento concursal de recrutamento e seleção cargo direção 

intermédia 2.º grau - Chefe Divisão de Exploração e Conservação – 

Apreciação, discussão e votação. 

9. Procedimento concursal de recrutamento e seleção cargo direção 

intermédia 3.º grau - Chefe de Unidade de Laboratório e Controlo de 

Qualidade – Apreciação, discussão e votação. 

10. Procedimento concursal de recrutamento e seleção cargo direção 

intermédia 3.º grau - Chefe de Unidade de Eletromecânica e Serralharia – 

Apreciação, discussão e votação. 

11. Abertura de procedimentos concursais de recrutamento e seleção com 

vista ao provimento de titulares de cargos de direção intermédia de 2.º e 

3.º graus - Propostas para designação, pela Assembleia Municipal de 
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Leiria, dos correspondentes júris de recrutamento – Apreciação, discussão 

e votação. 

12. Adesão ao projeto “Cultura para Todos” eleito no contexto do Orçamento 

Participativo Portugal 2017 – Apreciação, discussão e votação. 

13. Vouchers Museus de Leiria para 2018 – Apreciação, discussão e votação. 

14. Festa dos Museus 2018 – Apreciação, discussão e votação. 

15. Museu mais Ativo 2018 – Roteiro para a Inclusão – Apreciação, discussão 

e votação. 

16. Minuta de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências 

no âmbito da Educação – Apreciação, discussão e votação. 

17. 2.ª Alteração por Adaptação ao Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria- 

Atualização do PDM, por força da entrada em vigor do Programa da Orla 

Costeira Ovar-Marinha Grande (POC-OMG) – Apreciação, discussão e 

votação. 

18. Modificação aos Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências para a Gestão e Manutenção dos Pavilhões Desportivos 

Municipais – Apreciação, discussão e votação. 

19. Apoio à Freguesia de Caranguejeira para a manutenção do relvado do 

Campo da Mata – Apreciação, discussão e votação. 

20. Apoio às Freguesias para promoção e salvaguarda articulada dos 

interesses próprios das suas populações – Apreciação, discussão e 

votação. 

21. Feira de Leiria - Redução temporária da taxa de terrado – Apreciação, 

discussão e votação. 

22. Atribuição /renovação de isenção de IMI ao abrigo do artigo 45.º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais - Autorização prévia e fixação de critérios 

para a renovação de isenção de IMI pela Assembleia Municipal – 

Apreciação, discussão e votação. 

23. Afetação ao domínio público do Município para arruamento público – 

Apreciação, discussão e votação. 

24. Processo Genérico n.º 47/17 - Sociedade "STF - Sociedade 

Transformadora de Ferros Monterealense, Lda." – Apreciação, discussão e 

votação. 

25. Processo genérico n.º 98/17 - Empreendimento de caráter Estratégico - 

"IGR - Sociedade de Investimentos Imobiliários Lda.” – Apreciação, 

discussão e votação. 
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O Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida Sequeira, 

cumprimentou os presentes e deu início à sessão. 

Informou que aquela sessão da Assembleia Municipal ia começar duma maneira inédita 

pois dois elementos da Filarmónica das Cortes iam proporcionar um momento musical e 

que mais tarde os presentes iriam perceber porquê. 

Lembrou que ficou combinado que os líderes dos partidos entregariam naquela sessão os 

nomes dos deputados que iriam integrar as comissões permanentes. 

Referiu que a certa altura da sessão anterior se apercebeu que havia deputados que 

tinham abandonado a sala antes da sessão terminar pelo que pediu à segunda secretária 

para contar os presentes. Aquele episódio originou que, no fim da sessão, o senhor 

deputado Fábio Joaquim do CDS tivesse feito um pedido de esclarecimento: 

“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 

daquelas aconteçam. Pediu um esforço à mesa para que, pedagogicamente os instrua a 

todos para uma próxima.”   

O presidente leu de seguida o que se encontra estipulado no artigo 31.º do Regimento: 

“Verificação das presenças 

1. A presença dos membros da Assembleia em efectividade de funções será verificada, 

por assinatura na lista de presenças, no início da reunião. Poderá ainda ser feita a 

chamada em qualquer outro momento da sessão, se a Mesa assim o entender ou a 

requerimento de qualquer membro da Assembleia.  

2. Quando no decurso da sessão ou reunião algum membro tiver de se ausentar, na parte 

restante da mesma, deverá comunicar tal fato à mesa. 

3. Em caso de falta injustificada de qualquer membro a uma reunião ou parte dela, se 

desta última resultar perda de quórum, de uma sessão implica que se considere falta 

injustificada toda a sessão.” 
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Chamou a atenção dos senhores deputados em relação aquele assunto até porque quem 

prevê não poder estar o tempo todo ou a maior parte do tempo pode efetivamente pedir 

a substituição. O regimento é absolutamente liberal, naquele aspeto, basta a pessoa 

informar que está doente, quando for o caso, basta a pessoa dizer que tem uma 

ocupação profissional, qualquer impedimento, não precisa provar nada, basta uma 

simples comunicação. Agradeceu que tivessem em atenção o que diz o regimento em 

relação aquele assunto.  

Submeteu à apreciação a ata n.º 1/2018, da sessão ordinária realizada em 19 de 

fevereiro de 2018, tendo sido aprovada por maioria com 6 abstenções. 

Apresentou de seguida votos de pesar pelo falecimento do pai de dois integrantes da 

Assembleia. O falecimento do Senhor Aníbal Francisco Gordalina Lopes, pai do senhor 

vereador e vice-presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, e um voto de pesar 

também pelo falecimento do Senhor António da Silva Santos Júnior pai do senhor 

presidente da junta da freguesia de Maceira, senhor Vítor Santos. Aprovados os votos 

pediu que a assembleia respeitasse um minuto de silêncio. 

Reiterou a informação da criação de uma página no Facebook da Assembleia Municipal, 

facto que já tinha sido mencionado em comunicação particular a cada um dos membros 

do órgão. Conforme foi explicado no mail que se enviou, reconheceu-se que esta rede 

social era mais eficaz e mais interativa do que a criação de um site próprio. A página tem 

sido bem recebida e segundo as estatísticas a mesma já tem quase 900 gostos, ou seja, 

já tiveram conhecimento dela, pelo menos na perspetiva pedagógica e informativa 

daquilo que aqui se faz e daquilo que este órgão representa. 

Relativamente a outro assunto que lhe foi colocado por um senhor deputado e que tem a 

ver com a deficiência de informação aquando do falecimento do pai do vice-presidente da 

Câmara declarou que não há nenhuma forma de evitar que volte a acontecer nas mesmas 

circunstâncias. Tomou-se conhecimento do facto numa sexta-feira cerca das 9 da noite, e 

tendo sido o funeral no domingo, não houve hipótese por parte dos serviços 

administrativos de proceder ao envio da informação a todos os senhores deputados.   

Informou ainda que, o Presidente esteve em representação da Assembleia Municipal em 

vários eventos, entre eles o Concelho Municipal de Educação na tomada de posse, 

presente na abertura e no encerramento do 36º Festival de Música em Leiria, na 

inauguração da exposição “Nós e os Outros” no M|I|MO, nas comemorações do 125º 

aniversário dos Bombeiros Municipais de Leiria, nas comemorações do centenário do 

nascimento de Miguel Franco, na inauguração das Unidades de Saúde de Monte Real e 

Carvide e Cortes, nas Comemorações do 25 de Abril nos Paços de Concelho e naquela 

manhã presidindo à Assembleia dos Pequenos Deputados.  
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Não havendo qualquer manifestação contra, deu a palavra ao munícipe previamente 

inscrito, o senhor David Neves, Presidente da Recilis para falar sobre a problemática do 

tratamento dos efluentes na região.  

Intervenção do munícipe David Neves.  

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que o que o levou ali foi a oportunidade de prestar alguns 

esclarecimentos sobre o tema suinicultura e o tratamento dos efluentes na região. 

Naturalmente poderiam fazer aquilo que ultimamente têm vindo a assistir, que era 

convocar os jornalistas, fazer uma conferência de imprensa para explicar toda a 

problemática associada à suinicultura. Entenderam que não deveria ser esse o 

procedimento e deveriam ir ali à Assembleia Municipal prestar esclarecimentos sobre 

aquele tema que tanta importância tem para a região. Disse  que no último ano o tema da 

suinicultura e tratamento de efluentes suinícolas de Leiria na região, tem tido um grande 

relevo, infelizmente pela negativa, entenderam que seria prudente que se mantivesse da 

sua parte algum recato sobre o tema e pudessem continuar a fazer o que têm vindo a 

fazer ao longo dos anos que é trabalhar no que é o grande compromisso com a região, 

com o sector e com o ambiente. O sector não enjeita em circunstância alguma aquilo que 

é sua responsabilidade no passivo ambiental da região e apesar de tudo ao longo dos 

anos, muito se tem feito e com resultados visíveis ainda que não se tenha conseguido 

alcançar aquele que é o grande objetivo que é a resolução definitiva do problema do 

tratamento dos efluentes na região. Apesar de se falar muito de suinicultura e efluentes, 

Leiria não é, nem de longe nem de perto uma situação extrema no País, não é uma 

situação diferente daquilo que acontece no resto do País. Infelizmente, é mais 

mediatizada. 

É injusto acusar um sector por práticas irresponsáveis que vão acontecendo na região, 

não se devendo em circunstância alguma confundir o sector com agentes que têm 

práticas irresponsáveis na região. Esses irresponsáveis têm que ser identificados e tem 

que ser responsabilizados pelas práticas que fazem, têm consciência que resolvendo-se o 

problema das suiniculturas não fica resolvido o problema ambiental da região. Porque 

enquanto o problema for tratado não numa lógica e numa vertente de encontrar soluções, 

conjugar esforços, sinergias, enquanto for tratado como um palco importante para 

protagonismo de muita gente, naturalmente não irão encontrar soluções.  

Assistiram à poucos dias a uma visita da Comissão Parlamentar de Ambiente à Ribeira 

dos Milagres e não foi surpresa que não tenham sido convidados para essa visita, porque 

certamente se tivessem ido a essa visita não teríam permitido o protagonismo, do palco 

que se tornou aquela visita.  
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Infelizmente para a região, algumas das imagens que foram difundidas chocam, e alguém 

que tenha responsabilidade e que tenha consciência ambiental percebe que aquelas 

imagens chocam qualquer um. Mas nada tem a ver com suinicultura nada tem a ver com 

efluentes vinícolas e naquela visita, a única discussão que houve foi suinicultura, mas 

para ilustrar problemas foi preciso encontrar outros resíduos que não os da suinicultura. 

Têm vindo a trabalhar afincadamente na busca de uma solução sustentável que permita 

manter o sector e resolver os conflitos ambientais que existem na região. Ao longo destes 

anos, foram 10 ou 12 Ministros do Ambiente outros tantos da Agricultura foram avanços e 

recuos de tomadas de posição, definições ou indefinições relativamente ao processo. Foi 

dito ao longo dos anos que perderam 9,16 milhões de euros. Não perderam 9,16 milhões 

de euros, não os tinham e era o que faltava para completar o projeto, e aquilo que 

fizeram quando foram confrontados com a falta de financiamento, porque foram muitos 

os que tiveram dentro daquele projeto, inclusive as Águas Portugal estiveram 4 vezes 

dentro do processo. Em Abril de 2017, foram confrontados com uma falta de 

financiamento, porque o parceiro financeiro que tinham no projeto entendeu por um 

conjunto de circunstâncias abandonar o projeto. Poderiam ter feito o que se fez no resto 

do País, atirar a toalha ao chão e dizerem-se incapazes, provavelmente que as coisas 

teriam sido resolvidas mas não, colocaram mãos à obra, trabalhar com a banca e quem 

está ligado ao mundo empresarial e quem trabalha com a banca sabe quão difícil é no 

contexto atual da banca pedir 13 milhões de euros para um projeto daquela natureza, 

mas aquilo que tinha para anunciar é saber que conseguiram fazer aquilo. Encontraram 

uma banca que acreditasse no projeto na suinicultura que acreditasse no futuro e está 

disponível para apoiar o projeto na componente que envolve os suinicultores. Nunca até 

aquele dia, os suinicultores enjeitaram a sua responsabilidade e aquilo que é 

absolutamente injusto, é porque é que não se pergunta, e os outros? Quando se fala de 

soluções com o envolvimento do Estado que é bem-vindo desde o primeiro dia que dizem 

que o Estado, Águas de Portugal seja quem for, os municípios, devem ter uma 

participação ativa no projeto, porque a vocação dos suinicultores não é gerir estações de 

tratamento é uma necessidade e uma obrigação que têm, dar destino aos seus efluentes, 

mas não têm vocação para a sua gestão. É necessário que haja uma gestão profissional 

do projeto para que aquilo se torne sustentável e não para que se construa mais um 

elefante branco que todos enquanto contribuintes, terão que pagar. Contra isso que têm 

apresentado propostas, sendo pró-ativos e olhando para o resto do país, por exemplo, 

aqui ao lado na Zona Oeste, 49% do capital social da empresa que é congénere da Recilis 

é detida pelas Águas Portugal e pelos municípios. O projeto não avançou porque a 

conjuntura económica do País não o permitia, em Leiria são os incompetentes. O que 

gostaria de transmitir é que é o total empenho na matéria e o trabalho que vão continuar 
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a fazer em prol da região, do sector e do Ambiente, porque é isso que os move. 

Gostariam que todos aqueles que têm utilizado o sector da suinicultura, todos aqueles 

que têm utilizado a problemática do Ambiente, como arma de arremesso político que em 

primeiro lugar, como primeira medida, seria perguntar em que ponto estão. A primeira 

coisa a fazer é conhecer o projeto a bem da região a bem de Leiria e dos concelhos 

limítrofes que foi ouvido no processo. Não adianta utilizar os meios de comunicação 

social, o palco que é a Ribeira dos Milagres porque felizmente não é nem de longe nem de 

perto onde estão situadas cerca de 70% das suiniculturas da região não é o afluente mais 

poluído da bacia hidrográfica da cidade do Lis. Infelizmente ainda não conseguiram 

alcançar aquele objetivo, felizmente, não é uma Ribeira morta, é uma ribeira que começa 

a ter vida graças ao trabalho que tem vindo a desenvolver e eles não precisam forjar 

descargas, que se quiserem iriam vê-la, talvez naquele momento se fossem ver a Ribeira 

dos Milagres ficavam surpreendidos e aquilo que gostariam de deixar era de facto, o 

compromisso de que irão continuar a manter relativamente à busca de soluções para o 

tratamento dos efluentes suinícolas. Deixou duas notas importantes: Primeira: o trabalho 

que é extremamente importante realçar uma vez que estamos aqui, foi feito no município 

de Leiria no que tem a ver com o licenciamento das explorações existentes. Importa 

referir que, nessa matéria e contrariamente àquilo que tem vindo a ser veiculado para 

aqueles que não conhecem nem a legislação nem a forma como o processo passou, não 

foi passado ali nenhum atestado, nenhuma carta-branca aos suinicultores para licenciar 

seja o que for, foram criadas as condições para pensar no futuro e para, no caso de haver 

possibilidade e daquela janela de exceção que foi criado e que foi constituída pela 

legislação, no caso do futuro as explorações que tenham enquadramento e que possam 

ser licenciadas e que cumpram com todos os seus requisitos ao nível do bem-estar 

animal, do Ambiente e da sanidade possam ser licenciadas, porque se não fizesse, não 

seria possível, mas também permite ao município tomar decisões se tiver que encerrar 

algumas e têm consciência de que as suiniculturas no concelho vão ter que encerrar, 

sendo eles os primeiros a tomar essa iniciativa no sentido de chegar junto dos 

suinicultores e consciencializá-los dessa necessidade e impor-se se assim for caso disso. 

Quando dizem que são irresponsáveis naquela matéria, desafia quem quer que seja a 

demonstrar, factualmente documentalmente onde é que falharam. Se começassem 

naquele dia, não teriam cometido um conjunto de erros que se calhar cometeram ao 

longo dos anos. Porque nada é perfeito, vão acreditando, estando empenhados, 

investindo e pergunta qual é a região do país onde o sector investiu cerca de 1 milhão de 

euros em equipamentos de transporte dos efluentes dos suinicultores. Pediu ao senhor 

Presidente da Câmara um compromisso de em conjunto encontrarem uma solução 

sustentável que permita a continuidade de um sector tão importante do ponto de vista 
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social e económico que não tem, e esta não é uma solução com cor partidária. É uma 

solução de compromisso, de cidadania e não o conseguindo porque não é possível 

estarem sujeitos a avanços e recuos e cada vez que estão quase lá muda o Governo, 

muda a política, muda de opção e voltam atrás, e o elo mais frágil são os suinicultores e a 

Recilis.  

Lançou o desafio aos senhores deputados municipais, aos presidentes de junta também 

onde existe suinicultura e também ali importa dar uma palavra à Junta de Freguesia da 

Bidoeira que se tem preocupado com o processo, inclusivamente reuniu com os 

suinicultores fazendo sessões com eles, sensibilizando-os para algumas situações e há 

que reconhecer isto numa freguesia onde a suinicultura tem importância, à Câmara de 

Leiria também pelo processo de trabalho que tem vindo a fazer. Tem sido feito trabalho, e 

sabem como é que o trabalho tem vindo a ser desenvolvido e, portanto, aquilo pediu foi 

que, antes de se fazer um comentário seja ele qual for ou antes de se avançar números 

ou seja o que for, que se pergunte, eles informam pois têm toda a informação de uma 

forma absolutamente transparente, cêntimo a cêntimo que foi gasto, passo a passo, 

documento a documento.  

Intervenção do senhor Primeiro Secretário José Silva Alves  

Cumprimentou os presentes. 

Agradeceu a intervenção do munícipe, dizendo que é preciso sempre ter coragem para ir 

aos sítios próprios defender a sua dama. Disse ser membro da Assembleia Municipal há 

muitos anos e uma vez, tive muita dificuldade em votar a favor do interesse municipal de 

um carpinteiro dos quadros da câmara e era a única maneira que tinha para ser 

promovido, atento o baixo salário que as câmaras tinham e têm de praticar atualmente, 

fruto da lei. Viveu numa zona, Monte Real, onde além dos porcos teve que levar com os 

frangos e o estrume que ficam em terrenos a céu aberto e onde as moscas são aos 

milhões. Como se sabe, o cheiro é nauseabundo, não se pode viver naqueles locais, e 

estando ali pessoas daquelas freguesia, sabiam bem que as suiniculturas como também o 

resto dos parentes e afins das suiniculturas. Disse ser do tempo também em que foi à 

Raposeira almoçar com o engenheiro Guterres na inauguração da ETAR da Raposeira e 

depois souberam o que aconteceu à Raposeira e à Bidoeira. De facto, nunca pensou ir 

àquela assembleia votar sucessivamente e durante quase um ano e meio ou 2, o 

interesse municipal das suiniculturas sinceramente nunca passou pela cabeça depois de 

ter reprovado o carpinteiro, ficou a pensar que nunca se envolveria noutra situação 

daquele tipo, pois viu, tem votado favoravelmente todas as vezes ali naquela casa, o 

interesse público municipal das suiniculturas na esperança e tem dito até à imprensa de 

que elas se legalizem e através da mesma, tratem melhor dos seus efluentes e 

mantenham a atividade económica que é importante para o concelho. Mas a atividade 
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económica não pode ser mantida a qualquer preço, o que se preserva hoje em dia é mais 

o meio ambiente do que se preservam alguns postos de trabalho, sobretudo numa altura 

de crescimento económico. Portanto, a seu ver os suinicultores têm que cumprir as regras 

a que estão obrigados seja, de que maneira for. Se é o Estado que faz a ETAR ou não, é 

uma questão que, enfim, já se está a ver como é que vai ser o futuro, mas as Águas 

Portugal através da SIMLIS tem uma ETAR Norte e ao que sabe não está esgotada, 

podendo receber muitos tratamentos e efluentes suinícolas, no entanto, eles não chegam 

lá e era aquela pergunta que queria deixar, porque é que a ETAR Norte do concelho e não 

recebe mais efluentes suinícolas?  

Intervenção do senhor Deputado Carlos Conceição (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que foi muito positivo escutar o Dr. David Neves falar sobre aquele 

tema que é relevante não apenas pela sua importância económica e social, mas porque 

de facto, se traduz num problema ambiental grande. Há muitos outros problemas 

ambientais como ele próprio lembrou ou também muito relevantes, mas naquele caso só 

pode abordar aquele. Disse nada ter nada contra os porcos, aliás, todos os dias a sua 

esposa lhe diz à noite que ronca apaixonadamente que parece um porco, portanto, até 

tem afinidade com os porcos. Nada o move contra os porcos, mas perguntou, após tantos 

anos, não foi possível encontrar uma solução? Após tantos anos em que se deixou até 

escapar por duas vezes o financiamento específico que estava cativo para a construção da 

estação de tratamento! Após o lançamento de 3 concursos onde até o caderno de 

encargos custava €5 000, não foi possível encontrar uma solução? É verdade o que disse, 

que os políticos quando chegam definem um conjunto coisas e depois raramente 

cumprem. Eles graças a Deus em maioria, têm políticos que cumprem. Perguntou se não 

cabe também a Associação de Suinicultores cuidar dos seus e chamar a atenção, aqueles 

que incorrem dando mau nome àqueles que cumprem? Perguntou se não cabe à 

Associação desenvolver um papel mais ativo, mais dinâmico, sensibilizado? Não cabe 

também apresentar soluções objetivas para resolver o problema? Eles sabem que o 

transporte daquele tipo de efluentes é caro e sabem que nem todas as estações de 

tratamento estão preparadas para receber e que o tratamento é caro e o transporte 

também e que a margem de comercialização pode não permitir. Essa é a questão do 

modelo de negócio a seguir quando se fizer a estação de tratamento, mas não cabe aos 

suinicultores, primeiro como parte interessada e também como forma de defender o seu 

negócio apresentar soluções objetivas para ele e para cuidar dele e para dar futuro 

responsável e sustentável? Eles acham que sim, mas estão prontos para com eles estudar 

soluções.  

Intervenção do senhor Deputado Pedro Pimenta (PSD) 
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Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que, tal como o seu antecessor, houve fundos comunitários que não 

avançaram, o porquê?! Disse parecer um bocado o discurso que cria um desculpabilizar 

toda a situação que está a acontecer em Leiria, vieram os deputados, disseram que aquilo 

não era efluente das suiniculturas, e realmente não era, mas até parece não existe 

poluição nas diversas ribeiras, no rio Lis dos efluentes das suiniculturas. Existem e é 

conhecido por tudo e por todos, portanto estar ali a tentar desculpabilizar que não são as 

suiniculturas, não são efluentes suinícolas, é um pouco ilógico! Perguntou também, e 

tendo em conta que na última Assembleia Municipal houve, a votação para o aumento da 

capacidade dum sem número de suiniculturas e não havendo capacidade e havendo 

descargas ilegais, pois segundo muitos suinicultores, não existe capacidade para tratar 

desses efluentes, com esse aumento de capacidade para onde vão os efluentes? E o que 

se está a fazer quanto a isso?   

Intervenção do senhor Deputado Paulo Pedro (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por agradecer ao senhor David Neves por ter ido aquela tribuna apresentar o 

problema. Disse que, talvez há 30 anos numa sessão que houve ali perto onde estava 

presente um antecessor da Associação de Suinicultores ouviu dizer que, ou lhes pagavam 

para tratar ou ia tudo parar ao Rio Lis. Atualmente e felizmente, não se vê isso.  

Todos ali presentes pagam para que tratem do seu lixo e dos seus efluentes, e os lixos 

industriais, os lixos produzidos, temos que pagar para os tratarem, portanto, não lhe 

parece que tenham que estar todos com aquela situação paternalista que o Estado tem 

que resolver o problema. Falou-lhes ali que houve 1 milhão de investimento para 

transporte, só não sabe porque é que esse transporte não está a esgotar, como disse aqui 

o deputado José Alves, a capacidade de tratamento da ETAR Norte que tem posto à 

disposição dos suinicultores para tratar efluentes. Segundo parece, não está esgotada 

ainda essa quantidade. Por último, perguntou se era intenção resolver o problema, 

porque é que foram anos e anos a fio ultrapassando todos os passos e deixando esgotar 

todos os prazos até ao momento em que chegaram à conclusão que, por exemplo, aquele 

dinheiro que tinha que ser devolvido não podia ser utilizado naquela questão, parece-lhe 

que aquela justificação não cabe na solução que acabaram de obter.  

Intervenção do munícipe David Neves.  

Disse que iria tentar responder às questões que foram ali colocadas, começando por dizer 

que, provavelmente houve ali uma má interpretação das declarações que fizera. Nunca 

em circunstância alguma e foi assim que começou a sua intervenção sendo pouco 

provável que o senhor deputado não ouviu. Têm a noção clara da responsabilidade que o 

sector tem no passivo ambiental da região, não enjeitaram em circunstância alguma 
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aquela que é a sua responsabilidade no passivo ambiental. Em segundo lugar, outro 

aspeto importante, nunca disseram que era um problema do Estado e que o Estado tinha 

que resolver. Mas o Estado tem obrigação naquela matéria de criar e potenciar as 

condições para que o problema se possa resolver e sem essa intervenção não há solução 

possível nem que seja a mais miraculosa do mundo. Foi feita ali uma referência a ETAR 

da Bidoeira e da Raposeira, é exatamente isso que queriam evitar, porque para fazerem 

ETAR’s de Bidoeira e Raposeira o país está cheio. Isso eles não querem fazer, têm 

projetos sustentáveis numa lógica poluidor/pagador. Não foram ali dizer que o estado tem 

que pagar, há fundos disponíveis para aquela área que o País tem que aproveitar, sendo 

necessário que se potenciem as condições para que isso aconteça e os suinicultores vão 

ter que pagar. Quando falaram da questão ETAR Norte, de facto, fizeram um grande 

investimento em camiões para transportar efluentes, para fazer gestão de efluente e é 

por isso que atualmente, felizmente, têm uma melhoria considerável na bacia hidrográfica 

do rio Lis, deve-se esse trabalho, No dia 8 de Abril de 2009, poucos dias depois do início 

em funcionamento da ETAR Norte, tiveram o cuidado de reportar à ETAR Norte, os 

constrangimentos na descarga do efluente. Um camião que demora em termos normais 4 

minutos a descarregar, chegou a durar 3 horas. A irresponsabilidade é tanta que foram 

buscar efluente ao Coimbrão, retiraram os sólidos na Bidoeira e voltaram a levar o 

efluente para o Coimbrão para poder entrar na ETAR Norte. O tempo médio de descarga 

do mês de Março foram 26 minutos. E, naturalmente, se fizerem as contas não é possível 

manter nenhuma estrutura aquele nível e não é possível envidar todos os esforços no 

sentido de esgotar a capacidade. Relativamente à questão do licenciamento e que foi ali 

referido, importa às vezes perceber o que é que se está a discutir senhores deputados. É 

absolutamente responsável que o município seja ele qual for, queira ver resolvidos os 

problemas naquele nível no seu território, portanto, não parece que haja ali de facto um 

mau conhecimento da situação relativamente ao papel mais ativo, que papel mais ativo é 

que se pode ter de uma forma muito sintética?  

Frisou ainda que, de facto, pró-atividade tem sido aquilo que têm vindo a fazer, todas as 

soluções que têm vindo a ser apresentadas como solução possível são deles. Ninguém 

lhes levou soluções, são eles que têm que procurar. Em 2004, 375 explorações tinham 

autorização de descarga no meio híbrido, em 2004, altura em que foi transferida a 

responsabilidade para a RECILIS, em 6 meses apenas 26 ficaram com essa autorização, 

em 2011, apenas 6 tinham autorização e hoje nenhuma tem. Isto não é pró-atividade.  

Intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Caranguejeira Joaquim 

Mónico (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Informou que foi ali apresentar um voto de pesar pela morte de Custódio Jesus Dias. 

2018,ASSM,I,G,33372 - 02-07-2018



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 2/2018, de 27 de abril - Quadriénio 2017/2021  13 

Transcrição: 

Faleceu no passado dia 24 de Fevereiro do corrente, o Senhor Custódio de Jesus Dias. 

A sua morte aos 76 anos deixou todos consternados, pois era visto pelos seus familiares, 

amigos, fregueses e população em geral como uma pessoa bondosa, humilde, 

trabalhadora, que gostava da sua terra e que deixou um legado indelével na sua 

freguesia. 

Foi presidente da Junta de Freguesia de Caranguejeira de 1981 a 1990, trabalhando 

muito e graciosamente para o desenvolvimento da freguesia. 

Em prol da Cultura, foi também Presidente da Sociedade Filarmónica de São Cristóvão, 

levando o nome da freguesia de Caranguejeira e do Concelho de Leiria, além-fronteiras. 

Fazendo parte da União Desportiva da Caranguejeira, o seu carinho para com os mais 

jovens levou a que trabalhasse durante muitos anos, envolvendo-se com os mesmos e 

contribuindo, através do desporto, para o seu crescimento e desenvolvimento.  

A Freguesia de Caranguejeira e as suas gentes ficaram mais pobres com a sua partida, 

pelo que é com um grande sentimento de perda, que se propõe um Voto de Pesar pelo 

falecimento do Senhor Custódio de Jesus Dias. 

Comunicou ainda ao Senhor Presidente da Câmara que naquele dia tinha sido enviado um 

ofício para o senhor diretor das Infraestruturas de Portugal S.A. 

Transcrição: 

Venho junto de V. Exa. mostrar o meu repúdio pessoal e o repúdio de todos os moradores 

desta freguesia, quanto ao estado em que se encontram as Estradas Nacionais n.ºs 350 e 

357, na área desta freguesia. A segurança dos peões é praticamente nula, pois não 

existem passeios, embora seja denominado o caminho dos peregrinos e as bermas estão 

completamente obstruídas e cheias de lama e água, não permitindo a passagem de 

ninguém, principalmente na zona do Casal Vermelho e Campinos. Estamos em Maio, e 

nos próximos dias passarão a pé para Fátima milhares de peregrinos e são lamentáveis 

as condições que têm para percorrer os cerca de 6 Quilómetros nesta freguesia. Esta 

Junta agradecia, encarecidamente, que esse Instituto tomasse em consideração, este 

assunto e que de uma vez por todas passássemos a ter uma via de comunicação do 

Século XXI, que passe a dignificar esses Serviços e que possa ser percorrida com toda a 

segurança que os Portugueses merecem.  

Foi aprovado por unanimidade o voto de pesar pelo falecimento de Custódio de Jesus 

Dias. 

Intervenção da Senhora Presidente da União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira 

Céline Gaspar (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 
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As Estradas Nacionais 109 e 109-9, rodovias de tráfego bastante intenso, atravessam 

uma parte da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira e apresentam algumas 

situações que carecem de intervenção célere por parte da entidade que as tutela, 

designadamente as Infraestruturas de Portugal. 

Ao longo dos anos temos assistido a uma forte ausência de diálogo e uma inércia 

significativa relativamente à intervenção proactiva por parte da entidade competente, 

bem como relativamente às várias chamadas de atenção e propostas efetuadas pela 

Junta de Freguesia e pela própria Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de 

Monte Redondo e Carreira.  

Neste contexto, e na sequência da moção apresentada pelos membros do Partido 

Socialista da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Monte Redondo e 

Carreira, aprovada, por unanimidade, que recomendava a apresentação destas 

preocupações pela Presidente da Junta de Freguesia à Assembleia Municipal, dirijo-me a 

V. Exas com a seguinte pretensão: 

A preocupação dos elementos da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de 

Monte Redondo e Carreira e do executivo da Junta de Freguesia tem alertado as 

Infraestruturas de Portugal para a necessidade de intervenções imediatas, 

concretamente: 

a) Na resolução de problemas inerentes à drenagem de águas pluviais que comprometem 

seriamente a segurança de automobilistas, pois são permanentes os lençóis de água em 

dias de chuva, nomeadamente na Estrada Nacional 109; 

b)Na verificação da qualidade de atravessamentos pedonais existentes na Estrada 

Nacional 109 e Estrada Nacional 109-9, em alguns casos com uma forte coexistência de 

peões e veículos, cuja iluminação e acessibilidade apresentam graves falhas; 

c)Na inexistência de zonas de circulação seguras para peões.  

Assim, e atendendo ao facto de: 

a)Estarem perfeitamente identificados os pontos cuja intervenção urge e em algumas 

circunstâncias apresentadas propostas técnicas para a resolução dessas situações; 

b)Terem sido relatados casos e promovidos contactos pelo executivo da Junta de 

Freguesia junto das Infraestruturas de Portugal no sentido de se solucionarem os 

problemas; 

c)Os tempos de resposta por parte da referida entidade serem inadmissivelmente longos 

– perfazendo, numa das situações, um ano – ou nem sequer apresentarem qualquer tipo 

de resposta aos contactos; 

Os membros da Assembleia Municipal de Leiria, reunidos em sessão ordinária a 27 de 

Abril de 2018, deliberaram: 
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a)Apelar à Infraestruturas de Portugal a resposta aos contactos em tempo útil, muito 

mais célere do que tem sucedido até à data; 

b)Solicitar uma vez mais às Infraestruturas de Portugal que promova as intervenções 

necessárias que resolvam as questões explanadas; 

c)Solicitar à Câmara Municipal de Leiria a persistência no contacto com as Infraestruturas 

de Portugal para que se promova, com a maior brevidade possível, a execução das 

soluções necessárias e urgentes; 

d)Dar conhecimento desta moção ao Ministro do Planeamento e Infraestruturas, ao 

Secretário de Estado das Infraestruturas, aos deputados da Assembleia da República 

eleitos pelo distrito de Leiria, à Câmara Municipal de Leiria e à Autoridade Nacional de 

Segurança Rodoviária.   

Intervenção do senhor Deputado Domingos Carvalho (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Disse ser lógico que a matéria que qualquer dos senhores presidentes apresentou sobre 

aquele assunto merece a sua subscrição mas também merece a sua reflexão. Em 

particular claro, a moção da senhora presidente da União de freguesias de Monte 

Redondo e Carreira, porque estava sentado e fez uma pergunta ao colega de bancada e 

Que parece ter tido a resposta durante a intervenção. Se ele fosse presidente 

Infraestruturas de Portugal, e recebesse uma carta daquelas da União de Freguesias 

pegava nela e atirava para o lixo. Provavelmente não acontecia nada. Foi-lhe dada a 

resposta, e o que o preocupa é que toda aquela matéria não esteja devidamente 

articulada com a Câmara Municipal. Deveria ser a Câmara e não os Presidentes de Junta a 

pedir apoio para uma medida representativa de que todo o concelho está solidário com 

esta medida acha ser entendível o que quis dizer, crê que aquela questão faz todo o 

sentido, é lógico, mas gostava muito mais que houvesse ali uma concertação e que fosse 

a Câmara a propor exatamente aquela questão, senão parece-lhe que qualquer coisa que 

não estará a funcionar bem honestamente e com consequência que tem que extrair 

daquela matéria, se são os presidentes de junta que vão pedir apoio? Não pode tirar 

outra conclusão.  

Intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Coimbrão Ventura Tomaz 

(PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer não adiantar muito aquilo que foi dito, quer pela sua colega Céline, 

quer pelo senhor deputado Domingos Carvalho. Efetivamente a relação com as Estradas 

de Portugal há muito tempo que não é bem-sucedida, deu o exemplo da estrada 109-9 

que tem um projeto que data de 1997, foi posto à discussão pública em 1998, e em 2007 

o seu antecessor disse naquela Assembleia que há uma década que estavam à espera de 
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resposta, e agora 2 décadas depois, diz que continuam à espera de uma resposta. Trata-

se de uma requalificação de uma estrada que já está desclassificada, há inclusive um 

compromisso assumido pelo Eng.º Lemos Proença, um pressuposto compromisso de 

recepção da estrada mediante uma requalificação prévia da Estradas de Portugal, esse 

processo morreu, nunca teve desenvolvimento, ele próprio teve oportunidade no tempo 

da Dra. Isabel Damasceno com o seu antecessor, Paulo Pedro agora deputado da 

Assembleia, têm algumas reuniões em sede da Câmara Municipal até com recurso aos 

governadores civis da época e o problema persiste. Tão antigo quanto aquele problema só 

conhece o problema da ETES e o da loja do cidadão em Leiria, portanto, é um conjunto de 

situações que não são capazes de resolver daí versando aquilo que disse o deputado 

Domingos Carvalho pedir o apoio da Câmara Municipal, o interesse da Câmara Municipal 

naquela situação. Disse saber não ser fácil negociar com a Estradas de Portugal, 

atualmente IP-Infraestruturas de Portugal, mas tem que se negociar, tem de haver ali um 

negócio de requalificação prévia daquelas estradas e outras existentes no concelho que 

estão desclassificadas, mas cujo processo de entrega nunca foi consolidado pode haver ou 

não alguns compromissos prévios, mas o negócio em si, o modelo de negócio, acha que 

nunca foi conseguido. Importa haver o empenho da Câmara Municipal num diálogo 

profícuo com a Estradas de Portugal no sentido de resolver aquela questão. Fica mais 

apreensivo quando falam ali em transporte de efluentes suinícolas para a ETAR Norte, a 

estrada hoje em dia já está como está toda deformada, acaba por ser um risco para as 

pessoas que circulam naquela estrada, e espera que no Verão a desviarem-se de algumas 

deformações ou buracos não haja acidentes. Existem registos de quase acidentes, 

nomeadamente no espaço que medeia entre Monte Redondo e Coimbrão pela existência 

de 2 unidades fabris para onde se deslocam muitas pessoas por via de transporte 

reduzido, e importa olhar para aquela situação como um problema do concelho. Sugeriu 

ao Senhor Presidente que crie na Câmara Municipal uma divisão para resolução de 

anomalias e pendentes e que comece pela base dos montinhos de papéis ao invés de se 

acrescentar, tentar resolver os papéis que estão na base daquelas faltas e tentar resolvê-

los.  

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

informou que foi acordado entre os grupos políticos que as intervenções dos senhores 

presidentes de junta, embora integradas já no período antes da ordem do dia, desde que 

sejam exclusivamente para tratar problemas da respetiva freguesia, não contam para o 

tempo previsto para aquele período. O tempo começa a contar a partir das moções para a 

frente, portanto, sempre que os senhores presidentes de junta quiserem apresentar uma 

moção, não o devem fazer naquele primeiro momento, mas somente no período 
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destinado à apresentação de moções, esse sim já a contabilizar para o tempo do 

respetivo partido.  

Intervenção do Senhor Presidente da União de Freguesias de Santa Eufémia e Boavista 

Mário Rodrigues (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que não estava para vir ali, mas atendendo a algumas intervenções 

anteriores viu-se na obrigação de falar, porque aquela luta também está a ser travada 

pela União de Freguesias da qual é presidente. Há 9 anos que andam naquela guerra, 

nomeadamente no que respeita ao IC2, e também na estrada n.º 350, tendo já sido dito 

por si várias vezes e por colegas seus também que a IP Infraestruturas de Portugal é a 

pior instituição do país para se trabalhar. É uma falta de respeito, uma pouca-vergonha, o 

que fazem com eles, estão fartos de enviar e apresentar problemas que têm, não 

respondendo sequer. Também é justo referir que, ao contrário do que disse o Domingos 

Carvalho, a Câmara de Leiria tem estado muito ativa e tem apoiado muito as freguesias, 

ele próprio tem participado em muitas reuniões que a câmara tem feito em Almada na 

sede da Infraestruturas de Portugal, a última das quais teve lugar no dia 4 de Janeiro 

onde esteve presente o senhor Presidente da Câmara, de onde saíram com vários 

compromissos, um dos quais o alargamento da ponte da Quinta dos Frades em Santa 

Eufémia cujo concurso seria lançado durante o mês Março do ano em curso. No dia 31 de 

Março, ele próprio enviou uma exposição para a Infraestruturas de Portugal a perguntar 

quando é que começavam as obras visto o compromisso que havia sido assumido. Até à 

data não obtiveram resposta, nada que os espante, porque é o que tem acontecido 

sempre. Disse ainda que, e o problema que se estava ali a falar era da estrada nacional 

109, o senhor Presidente da Câmara apresentou nessa reunião em Almada, o problema 

da estrada nacional 109, do IC2, da 103, da 350, da rotunda da Barosa, dos lençóis de 

água na Ortigosa, tudo foi apresentado, não sabendo à data que respostas teve. Quis 

realçar o apoio e empenho que a Câmara Municipal tem dado às de Juntas e União de 

Freguesias, é pena que a Infraestruturas de Portugal mostrem a sua falta de respeito 

para com os leirienses, não respondendo.  

Foi aprovada por unanimidade, a moção “Intervenção nas estradas nacionais 109 e 

109-9”. 

Intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Maceira Vítor Santos (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

A Freguesia de Maceira submete a esta Assembleia a atribuição de um voto de LOUVOR e 

RECONHECIMENTO, a uma coletividade, nossa conterrânea, que este ano está a 
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comemorar o quinquagésimo aniversário.” A Associação Cultural e Recreativa de 

Maceirinha”. 

Este pedido baseia-se sobretudo pelo trabalho e esforço desenvolvido por todos os 

membros dos seus corpos sociais ao longo destes cinquenta anos. Trabalho esse, que 

conseguiu levar a instituição, do zero, àquilo que é hoje: uma entidade de referência no 

panorama desportivo, cultural, cívico e social do concelho. 

Trabalho, que conseguiu erguer um património considerável composto por infraestruturas 

desportivas, de apoio médico, sanitárias, balneárias, culturais e recreativas, todas com 

projetos urbanísticos e respetivos licenciamentos aprovados pelo Município. 

Pelo trabalho voluntário dos sócios, que souberam criar uma associação onde não há 

descriminação de género, racial, política, material ou outra, onde todos são recebidos de 

braços abertos, e onde o respeito é um pilar fundamental do relacionamento na 

Associação. 

O clube foi fundado em 19 de Abril de 1968, através da escritura pública e registo dos 

primeiros estatutos. No seu percurso atravessou algumas fases difíceis, que sempre 

soube ultrapassar, com o empenho dos seus associados, sendo atualmente uma 

referência na nossa região, ao nível da formação, sobretudo nas camadas jovens, nas 

modalidades de futebol (masculino e feminino), natação, dança, música, entre outras. 

Tem atletas federados em todos os escalões, incluindo seniores. 

No seu palmarés desportivo podemos destacar: 

- Vencedores da Taça Distrital em futebol sénior, época 77/78 

- Vencedor de vários campeonatos distritais da 1ª divisão distrital 

- Uma participação na Taça de Portugal – futebol sénior 

- Campeões nacionais em pool português. 

- Fazem parte dos seus quadros…...8 de técnicos com formação……… 

- 170 de atletas em todos os escalões… 

- Tem cerca de 1000 sócios efetivos. 

Pelo seu historial, pelas boas práticas de gestão associativa, pelo exemplo dos seus 

diretores, dos seus atletas e dos seus sócios, propomos a atribuição de um voto de louvor 

e reconhecimento à: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE MACEIRINHA, Instituição 

de utilidade pública. 

Foi aprovado por unanimidade, o voto de louvor à Associação Cultural e Recreativa de 

Maceirinha. 

Intervenção do Senhor Presidente da União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 

Cortes José Cunha (PS) 

Cumprimentou os presentes. 
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Disse ter levado dois votos de louvores, para instituições da União de Freguesias, o 

primeiro dirigido à Sociedade Artística e Musical de Cortes e o segundo 

Transcrição: 

A Sociedade Artística e Musical Cortesense celebrou no passado domingo 140 anos de 

existência. A então Philarmonica de Nossa Senhora da Gaiola das Cortes começou a 

escrever a sua história, animando festividades religiosas um pouco por todo o concelho e 

até mais longe. 

Ficou histórica a sua intervenção, com outras Filarmónicas, na recepção ao jovem Rei D. 

Manuel II, em Leiria, em Outubro de 1909. 

Teve uma atividade regular até ao advento da 1.a Grande Guerra, período em que terá, 

compreensivelmente, esmorecido. Reaparece em força e com ânimo redobrado em 1922, 

aguentando firme o período entre guerras e mesmo até depois da 2.a Guerra Mundial. Os 

anos 50 são mais complexos e a Filarmónica das Cortes chega até a falir devido ao 

pagamento de uma indemnização brutal resultante de um acidente à saída de uma festa, 

mas recupera nos anos 60, não obstante a emigração e a guerra colonial. 

A revolução de Abril estabelece definitivamente uma ruptura e as filarmónicas vêem-se 

obrigadas a adaptar-se.  

A SAMC constituiu-se em Coro e Orquestra Filarmónica e criou as bases para uma nova 

era, com músicos mais preparados em termos musicais e dirigentes, técnicos e 

administrativos com uma perspectiva cultural mais dilatada. Os arraiais deixaram de ser o 

único palco, começando as salas de concerto a ser igualmente frequentadas. 

À criação do Coro e Orquestra seguiu-se a constituição da Escola de Música que se 

tornou, até hoje, a fonte das novas gerações de músicos. O fomento de encontros 

nacionais e internacionais de filarmónicas nas Cortes ou na região e a sua deslocação ao 

estrangeiro são uma das consequências dessa abertura e do maior nível de formação.  

Atualmente a Filarmónica é constituída por 51 músicos e a Escola de Música conta com 65 

alunos. Dois grupos musicais emergem da formação: a Classe Juvenil com 14 alunos e a 

Classe de Conjunto com 20. A filarmónica conta também com um Grupo Coral constituído 

por cerca de 45 elementos, dirigido pelo Maestro Jorge Narciso e a Classe de Coro Infantil 

com 15 crianças, dirigida pela Coordenadora da Escola de Música Salomé Oliveira. O 

Maestro Ricardo Botelho dirige a filarmónica desde 1994. 

Por toda a história escrita pela filarmónica e a todos os que a esta instituição se 

dedicaram e dedicam, proponho que a Assembleia Municipal de Leiria, delibere aprovar 

um Voto de Louvor e Congratulação, na expectativa de que este reconhecimento 

institucional signifique uma justa homenagem e um incentivo a todos aqueles que 

engrandecem o nosso concelho através da cultura. 
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Foi aprovado por unanimidade, o voto de louvor à Sociedade Artística e Musical 

Cortesense. 

O segundo voto de louvor que propôs foi dirigido ao Orfeão de Leiria, Conservatório de 

Artes.  

Transcrição: 

O Orfeão de Leiria | Conservatório de Artes, apresentou-nos, durante um mês, o 36º 

Festival de Música em Leiria, tendo exibido 15 espetáculos de sala e um de rua, nos 

concelhos de Leiria, Batalha e Marinha Grande. 

Extra festival foram, ainda, apresentados mais 3 concertos didáticos, em escolas de 

Castanheira de Pera, Pedrogão Grande e Figueiró dos Vinhos, proporcionando oferta 

cultural diversificada a cerca de 10 mil pessoas. 

O Festival de Música em Leiria 2018 foi um importante veículo para a promoção de Leiria 

e da sua Região pois obteve destaque nos canais televisivos e na imprensa nacional. (o 

que não se verifica na maioria dos eventos realizados em Leiria) 

De salientar que a maioria dos espetáculos (12) foram de entrada gratuita com o objetivo 

de tornar acessíveis à generalidade do público concertos que, geralmente, são mais 

comuns nas grandes cidades; 

-Proporcionar a formação de novos públicos, nomeadamente na vertente inclusiva sendo 

atribuído acesso gratuito, em lugares de plateia, a jovens institucionalizados; 

-Fomentar a interculturalidade entre música de matriz ocidental (portuguesa, americana, 

brasileira, inglesa, alemã e francesa), com música hindustânica e goesa. 

Realço que, este ano, a fasquia da qualidade artística foi muito elevada, com o convite a 

artistas de topo a nível nacional, promovendo igualmente jovens talentos da Região, 

estabelecendo-se a parceria com a Antena 2 como evento recetor do prémio nacional de 

jovens talentos de música clássica; 

O estímulo para a internacionalização do festival surge pela magnifica participação de 

uma artista de renome mundial - Ute Lemper; 

Para o futuro o Orfeão dá-nos sinais que pretende alcançar condições para: 

-Assumir o festival "Música em Leiria" como uma marca da Região;  

-Reforçar a internacionalização com a captação de cada vez mais público oriundo do 

exterior; 

-Firmar o Festival "Música em Leiria", que é o mais antigo do País em continuidade, como 

um dos fortes trunfos para a candidatura de Leiria a capital europeia da cultura; 

O Orfeão de Leiria distingue‐se, não só pela diversidade cultural das atividades artísticas 

que apresenta, mas pela própria prática pedagógica e integração de professores, 

funcionários, alunos e encarregados de educação, que trazem consigo o suporte cultural 
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mais diverso merecendo, também por isso, o reconhecimento de entidades públicas e 

privadas. 

Assim, propõe‐se a atribuição de um voto de louvor ao Orfeão de Leiria | Conservatório 

de Artes, pela organização 36º Festival de Música em Leiria, como forma a deixar 

registada a gratidão, apreço e reconhecimento da Assembleia Municipal de Leiria. 

Agradeceu ao Senhor Presidente da Câmara pelo empenho que imprimiu para que a 

construção do novo Centro de Saúde de Cortes e de Carvide, fosse uma realidade. De 

facto é uma obra que já há muito tempo é desejada pela população, que terão melhores 

serviços, qualidade e conforto. 

Foi aprovado por unanimidade, o voto de louvor ao Orfeão de Leiria, tendo-se 

ausentado da sala por razões óbvias, os senhores deputados Acácio Sousa e José Alves. 

Intervenção do senhor Deputado Renato Cruz (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Informou que a moção ali apresentada era no interesse da região de Leiria mais 

propriamente na aviação civil em Monte Real. É de indiscutível interesse para a região de 

Leiria, a necessidade de continuar a trabalhar com vista ao objetivo da abertura, aviação 

civil da base aérea de Monte Real. Conforme o discurso na sessão solene de 

comemoração do 25 de Abril, que o senhor presidente da Câmara Municipal de Leiria 

apresentou, é de todo pertinente que aquela causa se mantenha, e seja uma prioridade 

da agenda política nacional. No passado dia 22 de Abril em visita à base Aérea número 5 

em Monte Real, o senhor ministro da Defesa Nacional Azeredo Lopes quando questionado 

sobre a possibilidade de aquela instalação receber voos civis declarou que não há nenhum 

processo que esteja a decorrer não encontrando também razões para que seja oportuno 

discutir a questão. Convém relembrar que em 2016, o mesmo governante tinha proferido 

declarações precisamente no sentido contrário, mostrando-se até disponível para 

colaborar em iniciativas com vista à utilização permanente da Base Aérea número 5 para 

voos civis. No passado dia 24 de Abril, o Município de Leiria, a Acilis - Associação 

Comercial dos concelhos de Leiria, Batalha e Porto de Mós e a NERLEI - Associação 

Empresarial da Região de Leiria emitiram um comunicado onde pediam a demissão do 

senhor ministro da Defesa Nacional. Por ser uma causa unânime de todos e para a qual 

tantos têm dado o seu contributo no interesse no desenvolvimento da região nas mais 

diversas áreas propõem, manifestar total reciprocidade com a posição do Município de 

Leiria, a ACILIS e a NERLEI, na defesa daquela causa tão importante para a região de 

Leiria. Criar um grupo de trabalho supramunicipal liderado pela comunidade 

intermunicipal da região de Leiria que inclua todos os deputados eleitos pelo círculo de 

Leiria para a Assembleia da República. Exigir uma reunião urgente com o senhor 

primeiro-ministro, António Costa que o senhor ministro do planeamento que as 
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infraestruturas Doutor Pedro Marques para saber o ponto de situação sobre a evolução 

daquele dossier.  

Intervenção do senhor Deputado Pedro Pimenta (PSD) 

Disse que a sua moção é também sobre a Base Aérea de Monte Real e a aviação civil. 

Respeitante também às afirmações do ministro de Defesa Nacional relativamente à 

abertura de Aviação Civil na Base Aérea n.º 5. O mesmo disse o dito por não dito porque 

primeiro diz que era para avançar e depois diz que era absolutamente prematuro abrir a 

aviação civil nas bases militares naquele caso de Monte Real. Informou igualmente que o 

país tinha naquele momento, um grande projeto para Lisboa. Mais uma vez estava a 

relegar para segundo plano, Leiria e todo o resto do país. Verifica-se que o que importa 

ali é um aeroporto para servir Lisboa e que não passa disso mesmo. Não é um aeroporto 

para servir um país, mas sim para servir uma cidade, desprezando todas as regiões, a 

própria vontade das populações, dos empresários, de um país que se vê refém dum 

centralismo ilógico. Se o Governo pretende construir um novo aeroporto para servir 

Lisboa, que o faça mas que não corte as pernas ao resto do país. Não estrangule a Região 

Centro de Portugal, não colocando mais entraves ao desenvolvimento da Região Centro e 

ao desenvolvimento de Portugal. A culpa daquela incompreensível situação, deve ser 

também imputada a Câmara Municipal de Leiria, que aquela é uma questão quase 

histórica, há décadas que se fala daquele assunto. Perante tudo aquilo verificam que 

Coimbra se está a movimentar, está a criar projetos para criar um aeroporto naquele 

concelho. Ele perguntou, e Leiria? O que é que Leiria faz, o que é que tem feito, quais são 

as pressões, que grupos de pressão estão criados? Não se ouve falar em grande coisa, 

acredita que até haja alguma coisa que esteja a ser feita, mas não se sabe, não se vê. De 

uma vez por todos, deve dizer-se basta, dar um murro na mesa e dizer que Leiria 

merece, a zona Centro merece. Estão cansados de ser relegados para um 2º ou 3º plano, 

não pode continuar, têm de fazer pressão e quem tem responsabilidades governativas, 

tem que sentir essa pressão.  

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Disse que em relação aquela matéria de Monte Real via com preocupação tudo aquilo que 

se tem passado e naturalmente as moções anteriormente apresentadas, eram a face 

visível da preocupação que é comum a muita gente. Propôs ao senhor Presidente, que 

fosse convocada uma Assembleia Municipal extraordinária só para discutir a questão em 

torno do projeto de Monte Real sobre o aeroporto civil, para que o senhor presidente da 

Câmara e outras entidades que se julguem relevantes e que possam trazer aos senhores 

deputados municipais e à população todas as informações que estejam disponíveis sobre 

aquele dossier e para que a seguir se possa, gizar estratégias consequentes para se 
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atingir aquilo que é uma matéria, que pensa ser mais ou menos consensual na região. 

Não só na Região de Leiria, mas também na Região Centro, portanto, era aquele o 

desafio que fazia deixando à consideração. 

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

informou que, o senhor deputado João Cunha, deverá solicitar o pedido de uma sessão 

extraordinária por escrito. 

Intervenção do senhor Deputado Manuel Azenha (BE) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

MOÇÃO 
POR UM CONCELHO COM MELHOR ORDENAMENTO FLORESTAL E MAIOR 

RESILIÊNCIA AOS FOGOS 

Considerando que: 

i.O ano 2017 foi dramático para o nosso distrito e região, dada a severidade e a extensão 

dos fogos que afetaram florestas e diversas infraestruturas essenciais ao bem-estar da 

população e para o desenvolvimento de muitas atividades socioeconómicas; 

ii.Apesar das condições climáticas extremas terem aumentado a suscetibilidade das áreas 

florestais aos fogos, sabe-se que tudo poderia ter sido diferente se tivéssemos um 

ordenamento florestal mais evoluído e capaz de garantir maior resiliência das áreas 

florestais assim como maior capacidade de resposta e intervenção por parte da proteção 

civil e restantes instituições; 

iii.Para que se respeitem todas as vítimas e lesados dos fogos ocorridos é necessário que 

a situação não se repita no futuro e para tal é urgente reforçar o ordenamento florestal 

em todo o país e em cada concelho, agindo prioritariamente na prevenção; 

iv.Desde 2007, todo o território nacional possui um Plano Regional de Ordenamento 

Florestal (PROF) aprovado e em vigor, sendo que no concelho de Leiria vigora o PROF do 

Centro Litoral; 

v.Constituem objetivos gerais dos PROF, nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei de 

Bases da Política Florestal: “a avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do 

ponto de vista dos seus usos dominantes; a definição do elenco de espécies a privilegiar 

nas ações de expansão e reconversão do património florestal; a identificação dos modelos 

gerais de silvicultura e de gestão dos recursos mais adequados, e a definição das áreas 

críticas do ponto de vista do risco de incêndio, da sensibilidade à erosão e da importância 

ecológica, social e cultural, bem como das normas específicas de silvicultura e de 

utilização sustentada dos recursos a aplicar nestes espaços”; 

vi.A aplicação dos PROF trata-se de um contributo essencial do sector florestal para os 

outros instrumentos de gestão territorial, em especial para os planos municipais de 
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ordenamento do território, nomeadamente o Plano Diretor Municipal, Planos de Pormenor 

e de Urbanização, no que respeita especificamente à ocupação, uso e transformação do 

solo nos espaços florestais; 

vii.Os PROF estão atualmente em fase de revisão (Portaria n.º 364/2013, de 20 de 

dezembro; Despacho n.º 781/2014), prevendo-se a entrada em vigor das novas versões 

durante o primeiro semestre do ano corrente, com a redução do número de PROF e 

respetivo redimensionamento da abrangência territorial; 

viii.Cada município deve garantir a construção e a aplicação de um Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de forma a operacionalizar a nível local e 

municipal as normas contidas nas seguintes instâncias: legislação de defesa da floresta 

contra incêndios, em especial no Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho e no Decreto-

Lei n.º 17/2009 de 14 de Janeiro; no Plano Nacional de Defesa da Floresta contra 

Incêndios (PNDFCI) (Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de maio); 

nos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF); e Planos Distritais de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (PDDFCI); 

ix.A dimensão e o impacto dos incêndios ocorridos durante o ano 2017 representam, por 

um lado, prova inequívoca da reduzida aplicação das medidas previstas nos diversos 

planos ordenamento e defesa da floresta, por outro, um fator incontornável para o 

planeamento futuro e que pode obrigar à revisão dos diversos planos. 

x.O concelho de Leiria ainda não possui a 3ª geração do Plano Municipal de Defesa da 

Floresta e Combate a Incêndios (despachos nº 443-A/2018 e nº 1222-B/2018); 

xi.A Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, estabeleceu para o ano de 2018 um regime 

excecional aplicável às faixas secundárias de gestão de combustível, nomeadamente no 

que respeita à intervenção dos municípios, situação que é clarificada pelo Decreto-Lei 

10/2018, de 14 de Fevereiro; 

xii.Os proprietários florestais deviam ter garantido a limpeza das referidas faixas até ao 

passado dia 15 de Março, podendo os mesmos concretizar a operação até ao dia 31 de 

Maio caso pretendam evitar as coimas consequentes, independentemente de já ter 

ocorrido o levantamento do auto por parte da GNR; 

xiii.As Câmaras Municipais devem garantir que as faixas secundárias de gestão de 

combustível são limpas, estando as mesmas autorizadas a notificar os proprietários 

informando-os de que se vai fazer substituir na ação que estes deveriam ter feito, 

cobrando os custos de limpeza. Esta não é uma competência nova, pois também está 

prevista no n.º4 e n.º5 do Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho; 

xiv.A Câmara Municipal tem o dever de tudo fazer para garantir a segurança da 

população local e visitantes, e pugnar por um território ordenado e resiliente aos fogos. 
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Assim, a Assembleia Municipal de Leiria reunida a 27 de Abril 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.Questionar o ICNF sobre a data de lançamento dos novos Programas Regionais de 

Ordenamento Florestal (PROF) e apelar à celeridade na sua concretização dadas as 

necessidades de intervenção sobre as áreas ardidas durante o ano 2017; 

2.Desencadear um processo urgente de revisão dos Planos Municipais de Ordenamento do 

Território, de forma a garantir a integração de todas as medidas de ordenamento florestal 

previstas no PROF que abrange o nosso concelho assim como a recente legislação de 

defesa da floresta; 

3.Recomendar à Câmara Municipal de Leiria a elaboração de um Plano Municipal de 

Defesa da Floresta e Combate a Incêndios de terceira geração, em conformidade com os 

despachos nº 443-A/2018 e nº 1222-B/2018 e com o respetivo PROF; 

4.Garantir que as faixas secundários de gestão de combustível são efetivamente 

intervencionadas em tempo útil para a prevenção de incêndios, devendo a intervenção 

municipal iniciar trabalhos nas zonas de maior risco de incêndio; 

5.Criar plataforma digital de informação à população, em articulação com o ICNF, com 

mapeamento das faixas secundárias de gestão de combustível, delimitação de zonas de 

intervenção prioritária, calendarização e concretização dos trabalhos; 

6.Enviar esta Moção aos presidentes de câmara e aos presidentes das Assembleias 

Municipais de todos os municípios do distrito de Leiria, com pedido de divulgação a todos 

os grupos municipais, como forma de apelo a que todos sigam o mesmo processo; 

Foi aprovada por maioria, com uma abstenção a moção “ Por um concelho com melhor 

ordenamento florestal e maior resiliência aos fogos”. 

MOÇÃO 

PELO CANCELAMENTO DOS CONTRATOS DE PROSPEÇÃO E PRODUÇÃO DE 

PETRÓLEO 

Considerando que: 

i.A atividade de prospeção e produção de petróleo tem um elevado impacto negativo nos 

ecossistemas, nos recursos naturais da nossa região e de toda a atividade económica que 

deles depende, como é o caso da agricultura e do turismo; 

ii.Os contratos de prospeção e produção de petróleo que prevêem esta atividade no 

concelho de Leiria e concelhos vizinhos foram celebrados num processo pouco 

transparente e sem consulta pública, sem ouvir as organizações locais, dos órgãos 

autárquicos às organizações agroflorestais, da restauração à hotelaria; 

iii.O retorno financeiro para o Estado português, previsto nos contratos é irrisório, com 

rendas de superfície num valor de 15€ anuais por Km2, e royalties de 2% sobre o valor 

de vendas e apenas após a liquidação dos investimentos; 
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iv.As alterações climáticas são um problema cada vez mais premente como comprovaram 

os fogos e as secas do ano passado, sendo que a sua resolução exige o desinvestimento 

em energias fósseis e a aposta significativa nas energias renováveis; 

v.O concelho de Leiria participou de um projecto de investigação científica que produziu 

um plano de adaptação às alterações climáticas, o Climadapt, num claro compromisso 

com o combate às alterações climáticas que não é compaginável com o desenvolvimento 

da indústria petrolífera no território; 

vi.Foram cancelados os 4 contratos localizados na Bacia de Peniche, com o consórcio 

Repsol / Kosmos / Galp / Partex, na faixa litoral Lisboa-Porto, libertando a nossa costa 

dos riscos inerentes a esta actividade; 

vii.Foi recentemente notícia que a Galp pretende tornar-se operadora exclusiva, numa das 

áreas anteriormente contratadas pelo consórcio, localizada entre a Figueira da Foz e o 

Porto; 

viii.Estão ativos dois contratos em terra, ao longo da faixa litoral, de Caldas da Rainha a 

Soure, afetando diretamente todo o concelho de Leiria, representando um risco acrescido 

para os nossos munícipes, sendo que a empresa detentora dos contratos, anunciou 

recentemente que vai iniciar trabalhos de perfuração em 2019, em Aljubarrota; 

ix. Várias organizações ambientalistas, como o movimento Peniche Livre de Petróleo e a 

ASMAA (Algarve, Surf & Marine Activities Association) contactaram recentemente esta 

Assembleia e a Câmara Municipal, apelando ao posicionamento destes órgãos contra a 

instalação da indústria petrolífera na região; 

x.Há uma petição subscrita por 6 mil cidadãos, promovida pelo movimento Peniche Livre 

de Petróleo, que aguarda subida a plenário na Assembleia da República e propõe o 

cancelamento dos contratos em terra, das Caldas da Rainha a Soure, assim como em 

toda a Bacia de Peniche; 

Assim, a Assembleia Municipal de Leiria, reunida a 9 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.Recomendar à Câmara Municipal de Leiria posicionar-se publicamente contra a 

implementação da indústria petrolífera no concelho e na região; 

2.Enviar esta moção a todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da República e ao 

ministro do ambiente, como forma de apelo ao cancelamento dos contratos de prospeção 

e produção de petróleo localizados em terra, com a empresa Australis, denominados 

Pombal e Batalha. 

Foi aprovada por maioria com 47 abstenções e 1 voto contra, a moção “Pelo 

cancelamento dos contratos de prospecção e produção de petróleo”. 

Intervenção do senhor Deputado Carlos Conceição (PSD) 
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Disse querer propor ao senhor presidente da Assembleia Municipal, e sobre os temas de 

algumas moções, são temas de facto, de uma importância extraordinária. Não apenas a 

questão das suiniculturas levantadas pelo Dr. David Neves, mas aquela problemática da 

floresta, dos incêndios e da questão da exploração de petróleo perto de todos, são 

questões absolutamente fundamentais, e é uma pena que estejam ali antes da ordem do 

dia com uma tensão de tempo enorme acabando por não serem capazes e não ter o 

tempo, a calma e a tranquilidade de debulhar cada um daqueles temas com um mínimo 

de profundidade. Concorda que há um regimento a cumprir mas acima do mesmo está 

um outro que é o bom senso. Discutir matérias importantes daquela forma não é discutir 

coisa nenhuma e nomeadamente aquela moção do Bloco de Esquerda, não pode estar 

mais de acordo, porque, por exemplo, o Estado leiloou madeira. Talvez não se tenham 

apercebido, talvez não saibam o preço do pinho, talvez não saibam qual foi o resultado do 

leilão da madeira que o Estado realizou naqueles dias. Estava a falar de uma perda para o 

Estado de milhões, então o que ele gostaria, porque há de facto, matéria importante e 

estão numa zona de mancha florestal fortíssima, seria muito importante que pudessem 

discutir aqueles temas com alguma calma e tranquilidade, porque havia ali 3 ou 4 temas 

absolutamente fundamentais. A questão das suiniculturas, a questão da Floresta e do 

Ordenamento do Território, a questão do aeroporto, a questão da exploração de 

combustíveis fósseis na costa, são questões que não podem ser tratadas em 3 ou 4 

minutos a correr porque têm que ser forçosamente bem sustentadas bem refletidas e 

pensa que não estão reunidas as condições para que façam ali um trabalho calmo, 

tranquilo e que dali possa sair alguma coisa que valha a pena.  

Intervenção do senhor Deputado Micael Sousa (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Disse que aquele assunto também das prospecções e da exploração de combustíveis 

fósseis também lhes parecem estranhos naquela altura, também são precisos mais 

esclarecimentos, têm de perceber exatamente o que é que está em causa e que, perante 

todas aquelas dúvidas que lhes parecem que também será de dizer não. Ele diria que é 

muito estranho também naquela altura, no mês em que Portugal foi dado como exemplo 

internacional pelo uso de energias renováveis por ser autossuficiente, aquele assunto 

aparecer. Numa altura em que se sabe que em Portugal, o maior consumidor de energia é 

o setor dos transportes, sabem também que segundo as convenções internacionais, 

Portugal comprometeu-se a que a sua frota passe a ser elétrica. Portanto, tudo caminha 

para que todo o consumo energético possa ser de energias renováveis, aquela questão da 

exploração dos combustíveis fósseis é estranha, exige claramente mais informações e não 

lhes parece que possam dar carta-branca sem terem uma real noção do que é que está 

em causa. 
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Intervenção do senhor Deputado Domingos Carvalho (PSD) 

Disse que, sobre ambas as matérias o que queria pedir exatamente pela relevância que 

tem e porque em qualquer das matérias não estava devidamente esclarecido, gostava de 

ouvir a posição da Câmara Municipal. Achou que seria de grande relevância, porque a 

Câmara Municipal tem seguramente aquelas matérias muito mais elaboradas, estudadas 

e acompanhadas do que eles. Poderem saber o que pensam e qual é a posição que tem 

poderia ser relevante para a sua tomada de posição.  

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD) 

Disse que deixando ali a análise exaustiva acerca da questão dos incêndios que é 

suscitada para aquela noção do BE, quis aproveitar para colocar uma pergunta que 

poderia contribuir para o debate em torno da moção, perguntou ao senhor Presidente da 

Câmara se em relação à proposta feita pela sua homóloga da Marinha Grande no que 

respeita à criação de brigadas de Sapadores Municipais se estaria disponível para 

contratualizar/protocolar com alguns dos concelhos limítrofes nomeadamente Marinha 

Grande e Pombal, a construção de uma de uma força multimunicipal de Sapadores para 

acompanhar a questão do Pinhal de Leiria.  

Intervenção do senhor Primeiro Secretário José Silva Alves  

Disse que, tal como já tinha manifestado noutro Fórum, não estava nada convencido que 

que haja petróleo em Portugal. Nasceu com explorações de petróleo no Vale do Lis e até 

à data também não viu lá correr nada a não ser aquele que se comprava nas lojas. 

Afirmou não estar convencido que haja perfuração em si própria e não é daí que vem o 

problema, não é na orla costeira, tanto quanto sabe, é mesmo em solo pátrio não é na 

zona económica que têm, marítima. Portanto, disse não estar esclarecido, não tinha 

condições de votar aquela moção como alguns já tinham dito, ela achava que aquele 

assunto precisava de muitos mais esclarecimentos, não só da câmara, a câmara está 

alheada do assunto, na medida em que o Governo decidiu, como decidiu no Algarve, 

compreende-se a importância da exploração de petróleo no mar e do turismo, mas ali, 

enfim, se for ali não se sabe onde, podem não ter esse preconceito. Disse não estar 

esclarecido onde seria, com que consequências é que será, também as energias 

renováveis, é verdade que felizmente já são portadores de energia, para eletricidade, não 

para consumo dos carros, e é aí que se quase toda e que os impostos vão quase todos. E 

brincando um pouco, disse que tinha um terreno grande, gostava de lá ter petróleo, mas 

não tinha, parece-lhe não ter, mas que foi lá perto que andaram a explorar há uns anos. 

As moções deviam ir noutra oportunidade como ponto da ordem de trabalhos. Exige 

maiores esclarecimentos, preparava-se o tema e não seriam apanhados de improviso, 

não são capazes de o preparar e não sendo capaz de o preparar por falta de informação 

também não é capaz de votar.  
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Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Cumprimentou os presentes. 

Começou por fazer referência sobre o que é que Leiria faz sobre Monte Real achou 

importante dar algum conhecimento do que tem sido feito e na verdade é que 

relativamente a Monte Real já foram assinados desde 1996 dois protocolos e dois acordos 

e que não tiveram consequência. Inclusivamente lembra-se de em 2002 ter havido um 

primeiro-ministro que veio de propósito de avião para descer em Monte Real, ali se fez 

uma cerimónia e todos confiantes que seria naquela altura que o projeto ia para a frente, 

a verdade é que nunca mais aconteceu nada. Portanto, não é um processo fácil se o fosse 

naturalmente não estariam ali. O que tem sido dito desde o Governo de Passos Coelho é 

que, dinheiro do Orçamento de Estado não há, têm justificações para isso, dinheiro 

comunitário também não há porque no quadro anterior, os vizinhos espanhóis 

arrecadaram praticamente todo o dinheiro disponível para infraestruturas aeroportuárias 

e naturalmente que a comissão passada uns anos costuma vir sem avisar ninguém ver as 

obras. A verdade é que chegaram a Espanha e a maior parte dos aeroportos feitos com o 

dinheiro da Comissão estavam encerrados. Por isso quanto ao quadro comunitário, 

decidiram que não havia apoio em infraestruturas aeroportuárias. Disse-lhe Passos 

Coelho disse-lhe o António Costa para arranjar um investidor, fazer um estudo que depois 

voltariam a conversar. Fizeram o estudo e depois de uma grande euforia para se fazer o 

estudo quando chegou a altura de pagar, desapareceu a euforia e tiveram que ser dois 

municípios a pagar. Um sobre a oferta, outro sobre a procura e depois têm andado a 

contactar potenciais investidores, desde Sul-Africanos até nacionais, o último esteve com 

eles eram representantes dum fundo inglês que está interessado em estudar melhor o 

dossier e estarão potencialmente interessados na sua gestão. Aquela infraestrutura para 

ficar a funcionar numa 1ª fase, permite portanto, aviões Airbus A 309, 320 e 321, sendo 

preciso fazer recarga da pista principal, alargar ligeiramente uma pista lateral para 

situações de emergência, fazer a chamada PAC que é o caminho que vai da pista até ao 

terminal e é preciso construir um terminal, naturalmente que será pequeno, mas com 

condições de ser um terminal evolutivo. Há dois anos pela boca do senhor Ministro da 

Defesa que disse publicamente que o Governo apoia a utilização civil de Monte Real, na 

sexta-feira anterior foram surpreendidos pelas confirmações do Ministro da Defesa, por 

acaso o mesmo que disse que o Governo apoiava, e que atualmente era promotor e não 

fazia sentido, mais uma infraestrutura a da Força Aérea. Perante aquela situação houve 

uma tomada de posição do Município de Leiria, porque também foi muito em cima, 

embora tenha falado com algumas pessoas e com colegas também autarcas, o Município 

de Leiria, a NERLEI e a ACILIS sobre a emitir um comunicado pedindo a demissão do 

senhor ministro. Confessou que apesar dos muitos anos que tem de gestão autárquica e 
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também de ter trabalhado para a administração pública, tinha noção de que estava a 

pedir a demissão do ministro teria de ser uma coisa de terramoto porque não se sentia à 

vontade ou confortado para fazer aquilo, mas aquilo até saiu, eles enfim, opinou se sim 

senhor vai-se para a frente. Tinha recebido naquele dia um adjunto do senhor ministro 

que não podia estar ali obviamente, a dar conta dessa conversa, soube que tinha sido 

interpelado na Assembleia da República, e esperava no dia seguinte ter acesso a todas as 

declarações proferidas. Pareceu não ser bem aquilo que quis dizer na outra sexta-feira 

que a coisa era diferente e que se mantinha o seu interesse em apoiar. O investimento 

inicial é de cerca 20 milhões, por isso a procura do potencial investidor, a venda também 

tem que surgir inclusivamente uma ou outra solução passaria em última instância e 

soubessem que da parte de todos os responsáveis autárquicos competentes para o efeito, 

há uma instituição financeira que disponibilizou dinheiro que for necessário para que 

efetivamente aquela infraestrutura possa ser criada. Perguntou porque é que se pretende 

que haja utilização civil de Monte Real? No interesse do país é uma estrutura que 

efetivamente existe, pode ser partilhada, o que querem é nem mais nem menos que uma 

réplica, diga-se assim das Lajes, que tem uma parte militar e uma parte civil, portanto 

funciona, tal como funciona em muitos outros países nomeadamente europeus e, 

portanto, faria sentido. Perceberam que há uns anos a utilização do meio aéreo não tinha 

a utilização, a qualidade que existe atualmente e que vai ser o futuro também. Por isso 

que estava ali em causa e na sua percepção é de que se não conseguirem que tal seja 

concretizado, e é bom não esquecer, todas as âncoras que têm no território porque a 

zona de influência apesar de ser uma guerra de concorrência com Coimbra, a zona de 

influência, quer se queira ou não para um aeroporto daquela natureza que é ocupar o 

vazio que existe entre as áreas de influência do Porto e de Lisboa vai desde Coimbra até 

Peniche. Basta referir algumas dessas âncoras, Fátima, que o ano passado teve 9 milhões 

de visitantes, a rede de monumentos que são património classificado pela UNESCO, 

Batalha, Alcobaça, Convento de Cristo e a Universidade de Coimbra. A rede de património 

edificado que estão classificados como monumentos internacionais, nomeadamente os 

castelos da região. Depois, pequenos segmentos que estão a emergir e que estão a ter já 

algum peso, desde o turismo de natureza, turismo de lazer com as praias, o turismo das 

ondas, o turismo do emigrante será ali bem o turismo, porque é um meio que estão a 

utilizar muito e alguns até os vê de 15 em 15 dias, porque é fácil através do lowcost vir 

até cá, portanto, mesmo aqueles que venham de férias já se sabe que utilizam o meio 

aéreo. O que está ali em causa e para resumir a que efetivamente vão conseguir 

concretizar aquela vontade e seria bom que toda a região se envolvesse e não tem sido 

fácil porque, aparecem os papagaios que acabam por penalizar até o desenvolvimento do 

processo, o que se queria era efetivamente concretizar para se atingir um objetivo 
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importante para o futuro de todos. Podem ser ultrapassados e mais uma vez serão 

penalizados. Se houver essa possibilidade e não se tiver de esperar muito por ela, é 

garantido o desenvolvimento futuro da região, se assim não acontecer serão 

ultrapassados por outros e ser submetidos à incapacidade de se assumirem com o valor e 

talento que têm na região e na verdade é importante para o desenvolvimento futuro. Para 

dar resposta à questão dos sapadores que é a mais rápida, o que foi decidido na 

Comunidade Intermunicipal – CIMRL, perante uma proposta do Governo que haveria 

atribuída a Comunidade Intermunicipal, 15 Sapadores que seriam financiados durante 8 

meses. Ponto 1, os 15 sapadores para toda a região da comunidade é para não fazer 

nada, ponto 2, os custos que traduzia e perguntando, e os outros 4 meses? Terá de ser a 

CIMRL a suportar. O que têm com eles atualmente, é a possibilidade e aquela proposta foi 

reprovada, não aceite por unanimidade e passado umas semanas tomaram conhecimento 

das declarações da Presidente da Câmara da Marinha Grande. Com um quadro de atuação 

complicado ela disse que foi o que lhe saiu para tentar minimizar o que estava a 

acontecer. O que se quer acima de tudo, é que as forças correspondentes àquilo que são 

os atores da proteção civil sejam passíveis de poderem ter a melhor resposta possível. E 

é nisso que se aposta, no concelho de Leiria existem 4 estruturas, vão fazer a partir de 

junho, patrulhas como fizeram no ano passado, só que fizeram de um lado porque não 

havia mais recursos e com a colaboração do exército, do GIPS da GNR, dos Bombeiros 

Voluntários e Municipais. É o que querem, no sentido de antecipar ou prevenir eventuais 

focos que possam acontecer. Por último, a situação os contratos de exploração, é que à 

data, não têm qualquer informação, embora e apesar disso, estão a fazer uma coisa que 

talvez ajude, que como aconteceu naquele dia, disponibilizaram o CIA – Centro de 

Interpretação Ambiental onde se realizou uma ação promovida por uma associação sobre 

a temática. Foi a primeira, estão a colaborar, quanto mais conhecimento houver melhor 

será para uma futura decisão. Virem pôr sem mais conhecimento, sem ninguém saber o 

que é que está em concreto, é lamentável. Deve dar-se tempo ao tempo, trazer à voz 

pessoas que saibam do que é que se fala, para o conhecimento de todos e para estarem 

mais confortados na decisão.  

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

informou que entrou um requerimento do Deputado do PSD, João Cunha, e de acordo 

com o artigo 12.º do Regimento permite que qualquer deputado tem o direito a indicar 

assuntos que pretende ver agendados em sessão de assembleia desde que sejam da 

competência daquele órgão e o pedido respeite a forma e o prazo legalmente definido 

para o efeito. Com toda a certeza que o seu pedido satisfez as condições e, portanto, não 

havia necessidade de votar aquele requerimento. O senhor deputado solicitou uma 
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assembleia extraordinária e caso o requerimento fosse aprovado faria com que as outras 

moções sobre o assunto fossem retiradas.  

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD) 

Disse que o teor do seu requerimento foi no sentido de que a própria Assembleia 

Municipal vote no seu conjunto a decisão, a deliberação de ela própria se constituir como 

assembleia extraordinária para discutir aquele assunto. Não era para o grupo parlamentar 

do PSD, ou o deputado A B C ou D, convocar ao abrigo de um artigo. Colocou à 

Assembleia para que a mesma delibere ela própria constituir-se depois como assembleia 

extraordinária para o efeito.  

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

informou que os requerimentos, não são discutidos, são votados logo a seguir.  

Transcrição: 

Dada a relevância municipal regional e nacional da questão da abertura ao tráfego civil da 

base aérea de Monte Real, aeroporto de Monte Real, e face à necessidade de ser dado 

conhecimento aos deputados municipais e a população em geral da informação disponível 

sobre este dossier, nomeadamente pelo senhor Presidente da Câmara permitindo um 

debate aprofundado, uma análise exaustiva e uma tomada de posição municipal. Assim 

sendo, requer-se que seja posta à consideração desta Assembleia, a convocação de uma 

Assembleia Municipal extraordinária para debater, analisar e deliberar sobre este tema. 

Colocou o requerimento a votação, aprovado por maioria com 2 abstenções.  

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

perguntou aos senhores Deputados Renato Cruz (PS) e Pedro Pimenta (PSD), e tendo em 

conta o requerimento apresentado pelo Deputado João Cunha (PSD), se se podia retirar 

as suas moções relativamente à abertura da Base Aérea ao tráfego civil. Ambos 

concordaram. 

Intervenção da senhora Deputada Cristina Coelho (PAN) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Os Animais sempre coexistiram com os Humanos ao longo da História. E ao longo da 

História os Humanos desenvolveram relações laborais, lúdicas e afetivas para com os 

Animais. Mais recentemente, sobretudo nos últimos 150 anos, a sociedade ocidental, 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. 
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A atual legislação, nomeadamente o 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 legislação produzida nos últimos anos 

reforça de uma forma geral a preocupação para com o bem-estar animal. 

Ao mesmo tempo assiste-se na sociedade portuguesa a valorização de um 

relacionamento mais humano e respeitador para com os Animais, sendo a sociedade cada 

vez menos tolerante para com abusos, violência, negligência, sofrimento e abandono dos 

mesmos. 

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

estar animal, é necessário a implementação de um Regulamento Municipal do Animal 

que tenha em linha de conta as boas práticas nesta área, que incorpore as mais recentes 

alterações legislativas no domínio do bem-estar animal e que seja sensível às 

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

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

para a redação do Regulamento Municipal do Animal com a participação de um membro 

de cada grupo municipal, a autoridade veterinária municipal e representantes de 

associações zoófilas.  

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.   

Foi aprovada por maioria com 15 abstenção e 6 votos contra, a recomendação “Para a 

criação do grupo de trabalho para a redação do regulamento municipal animal”. 

Intervenção da Senhora Presidente da União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira 

Céline Gaspar (PS) 

Quis só encerrar a questão da moção e respondendo ao senhor Deputado Domingos 

Carvalho (PSD), e referir que o facto da Assembleia de Freguesia e a União de Freguesias 

de Monte Redondo e Carreira, solicitar o apoio da Assembleia Municipal no sentido de 

chamar a atenção das Infraestruturas de Portugal, não significa que a Câmara Municipal 

não estivesse a trabalhar no mesmo sentido. Até porque referiu persistência o que indica 

que já tinha sido feita alguma coisa. Disse ainda que, as Assembleias e Juntas de 

Freguesia, trabalham no sentido do superior interesse das suas populações e das suas 

freguesias. A Câmara Municipal tem a preocupação ao nível do concelho e a Junta de 

freguesia ao nível do seu território. Parece-lhe que se uma junta de freguesia, uma 

assembleia de freguesia pretendem lutar pelos seus interesses, não percebe, porque é 

que a Câmara Municipal deverá ou será melhor sobrepor-se sobre as juntas de freguesia 

e as assembleias de freguesia. Mesmo que a Câmara Municipal assim o pretendesse 

apresentar aquele pedido de apoio à Assembleia Municipal, provavelmente, falaria com a 
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Junta de Freguesia e se calhar, o que aconteceria seria exatamente o que aconteceu ali 

em que seria a Junta de freguesia a pedir esse apoio à Assembleia Municipal.  

Intervenção do senhor Deputado Domingos Carvalho (PSD) 

Disse que as atas naqueles casos seriam como o algodão, portanto, ficaria claro que ele 

disse na sua intervenção, em momento algum ele pôs em causa a colaboração da Câmara 

com os executivos de juntas de freguesia naquela matéria. Disse ter referido, e voltou a 

repetir para que ficasse claro, que não seria para ele perfeitamente líquido que fosse 

obrigatório, a não ser por uma questão de eventual cortesia, que, as Estadas de Portugal, 

a não ser por pura cortesia, possam obrigatoriamente ter como interlocutor, as juntas de 

freguesia. Aquela foi uma questão inequívoca sobre a qual ele não teve dúvida. Aquela é 

uma matéria de competência clara da Câmara Municipal. Não tinha dúvida nenhuma, 

porque não estava enganado, e portanto, ter dito o que disse que, para ele faria muito 

mais sentido ser a Câmara Municipal a dirigir-se a eles para pedir o apoio da Assembleia 

Municipal, obviamente sempre com acompanhamento das Juntas de Freguesia, sendo 

óbvio e evidente. Em termos daquilo que considera uma força que credibiliza a atitude, 

achou que devia ser Câmara Municipal. Em momento algum pôs em causa o apoio da 

Câmara.  

Intervenção do senhor Deputado Carlos Conceição (PSD) 

Declaração de voto individual. 

Disse ter votado contra na recomendação do PAN, não porque não achasse que os 

animais sejam dignos do maior respeito, da maior dignidade, do melhor cuidado e de 

maior qualidade, mas votou contra porque achou que em Portugal estão a cair num 

extremo que é a inverter a ordem natural das coisas e, num momento em que o 

Parlamento chumbou uma lei que recusa criminalizar o abandono de idosos nos lares e os 

deixa completamente ao abandono, acha algo estranho, parecendo-lhe completamente 

incoerente que se coloque um cuidado de zelo e uma preocupação tão grande em animais 

justa e equilibrada e se esqueça tanta gente desprotegida como as crianças e os idosos 

por isso, ele votou contra. Não por não concordar que os animais mereçam tudo, mas por 

achar claramente que as prioridades em muitos aspetos estão invertidas.  

  

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 Gastão Neves (CSD) 
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Cumprimentou os presentes. 

Disse levar ali um ponto sobre o concurso dos lixos. Tiveram conhecimento pela imprensa 

jornalística que deu nota que o concurso público teria sido anulado por vícios e violação 

em concreto do princípio da publicidade, da transparência, da concorrência e da igualdade 

de acesso ao procedimento. Participou há 5 anos naquele processo enquanto vereador da 

oposição, e já era um processo inquinado por natureza. Um contrato de 20 anos passou a 

25 com as interpretações que se conhecem e foi sobejamente escrito e conhecido e pensa 

que não vale a pena na assembleia estarem a falar sobre a questão do passado, mas ele 

fala sobre a questão do presente. Foi feito um ajuste direto de contratação por 4 meses, 

mas souberam pelos jornais que está a ser preparado o recurso da decisão de anulação. 

O TAF de Leiria, naturalmente que ultrapassará os 4 meses da contratação de ajuste 

direto. É evidente que não tem dúvidas que o serviço público será, obviamente, 

assegurado a toda a população, a todos os munícipes e a todo o concelho. Atualmente 

não deixa de se espantar e preocupar por aquele procedimento que já vinha tão 

inquinado. Tão pouco transparente, possa assegurar os interesses dos cidadãos, 

nomeadamente quanto à questão do próprio serviço do custo desse serviço. Como é que 

vão ficar se V. Excelência ou se a câmara decidir recorrer da decisão que anulou o 

concurso, o senhor Presidente só irá ter uma decisão mais tarde mesmo que seja 

favorável à Câmara numa fase posterior a 4 meses, lançará outro ajuste direto? Como é 

que a câmara pensa ou pelo menos tornar o processo transparente com eles?  

Intervenção do senhor Deputado Pereira de Melo (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Senhores membros da Assembleia Municipal, durante a anterior legislatura tive que 

intervir múltiplas vezes pedindo esclarecimentos acerca do conteúdo dos documentos 

apresentados pelo executivo para discussão e aprovação por esta assembleia. 

Verifiquei que, muitas vezes, não existia o mínimo de cuidado na redação destes 

documentos e que o seu conteúdo era elaborado de um modo muitas vezes imcompleto. 

Parece que tal procedimento por parte do executivo camarário se vai estender à presente 

legislatura! 

O ponto 25 da presente ordem de trabalhos, que após uma reclamação que apresentei 

junto dos serviços desta Assembleia mereceu uma substancial alteração e a introdução de 

um anexo esclarecedor, referia a implementação de uma unidade industrial destinada ao 

fabrico de embalagens plásticas e gestão de resíduos sem indicar em que local do 

concelho a mesma iria ser implantada. 

2018,ASSM,I,G,33372 - 02-07-2018



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 2/2018, de 27 de abril - Quadriénio 2017/2021  36 

Note-se que nos avisos afixados para o público, agora removidos da ordem de trabalhos, 

também não era referida a localização da mesma instalação deixando à curiosidade dos 

leirienses irem informar-se aos Paços do Concelho! 

Situação idêntica já ocorreu no dia 15 de dezembro de 2017 quando nesta Assembleia foi 

aprovado o ponto 12, referente á instalação de um Colégio com carácter Luso-

Internacional num edifício e local não identificados. 

Foi então aqui dito que o local seria na Quinta Vale dos Lobos propriedade que, 

posteriormente, verifiquei estar à venda! 

Perante tal situação, indefinição de proprietário futuro, esta Assembleia deverá anular a 

decisão então tomada pois nada garante que o eventual comprador da mesma irá instalar 

um estabelecimento de ensino no local. 

Estes e outros exemplos constituem situações típicas da prepotência do executivo 

camarário, não só perante esta Assembleia, mas também sobre a população de Leiria. 

Tal comportamento decerto que resulta da maioria absoluta do partido no poder pois sabe 

que pode atropelar tudo e todos atitude que num regime democrático não se recomenda. 

Perante a exiguidade de ações concretizadas durante os dois anteriores mandatos 

autárquicos, não se entende o motivo porque os leirienses lhe concederam tal privilégio, 

maioria absoluta. 

Só a estratégia eleitoralista utilizada o poderá explicar. 

Este executivo está presentemente no seu terceiro mandato e para além de ter, à custa 

de elevados impostos, reduzido a dívida do estádio e constituído um avultado depósito 

bancário, não tem produzido um trabalho significativo. 

Tem fundamentalmente limitado a sua atividade a eventos culturais, algumas obras como 

a avenida do Papa Francisco, a casa da música, um centro médico, construção de 

retundas e passeios, e muitos projetos não concretizados. 

O plano de mobilidade concelhio, que se limitou a um projeto de mobilidade urbano, 

continua imóvel! 

O pavilhão multiusos está com um projeto, semelhante ao de um circo, destinado a 

ocupar o parque de estacionamento do estádio. 

Os edifícios do antigo Paço Episcopal, e o da EDP continuam vazios com projetos por 

concretizar. 

A incompleta via circular de Leiria vai ser inviabilizada pela construção de uma 

urbanização, Quinta da Malta, que impedirá a construção de uma via rápida paralela á 

auto estrada A29. 

Note-se que na auto estrada não podem circular todos os veículos o que ocasiona que 

certo trafego proveniente da Marinha e do estádio terá que passar pela Praça da 

República para ir para o Centro Comercial e Politécnico. 
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Devia construir-se uma via rápida, ao longo da A29, entre a Avenida do Papa Francisco e 

a retunda Roldão e Pires para continuar a circular á cidade que terá também que incluir a 

ponte Europa a Avenida Amaro da Costa e a das Comunidades Europeias. 

O número de fogos da futura urbanização Quinta da Malta está sobre dimensionado pois 

não irá ter espaços verdes e de laser suficientes. 

A construção do jardim da cidade na baixa do Lena, do outro lado da A29, é um projeto 

sem cabimento pois não possui acessos seguros para peões, e as passagens estreitas e 

longas sob a A29 são convidativas a assaltos. 

O parqueamento automóvel para os utilizadores do parque não existe. 

Porque não projetar o parque da cidade nos terrenos envolventes à prisão escola. Hoje os 

campos envolventes desta instituição estão praticamente incultos pois a atual população 

prisional não está vocacionada para o seu cultivo. 

Trata-se de terrenos do estado que poderão, com uma negociação semelhante à que se 

fez para a ESTG residências do Politécnico e centro médico, passar para a Câmara de 

Leiria. 

Alternativamente poderá projetar-se o parque da cidade para a região envolvente da 

estação de tratamento de resíduos das Olhalvas, indo da retunda do hospital ao campo de 

ténis ligando ao parque radical, envolvendo o rio lis, a via polis, o moinho de papel e até 

a Senhora da Encarnação. 

Seria um parque central diversificado com muitas valências e complementando 

equipamentos já existentes. 

Tenho dito. 

Intervenção do senhor Deputado Micael Sousa (PS) 

Transcrição: 

Nesta semana que agora termina celebrou-se o dia mundial do Livro. Os livros, em todos 

os seus formatos, são produto das indústrias criativas, geradores de cultura, saber e 

conhecimento. Geram um valor para além dos valores materiais. são sustentáveis porque 

os seus conteúdos não se depreciam quando lidos, podendo até incentivar novas criações. 

São bens que entram facilmente na economia circular, por poderem ser continuamente 

utilizados em cadeias de leitores. Mesmo quando transformados em resíduos são de fácil 

tratamento, podendo os seus materiais ser convertidos em novos livros. Os livros, mesmo 

que sejam digitais ou memorizados, geram cultura e são eles próprios uma forma de 

produção inesgotável, que pode diferenciar os locais onde são produzidos e consumidos, 

capacitando as pessoas. 

Leiria tem uma história de autores, mas tem também um presente. Leiria não se deve 

fechar ao mundo e dispensar atrair as novas criações. Existem festivais, certames, 

prémios e concursos literários um pouco por todo o país. Mas Leiria não tem um que 
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dignifique a sua vida cultural à escala que merece. Está na altura de recuperar esse tipo 

de incentivos, mas indo mais além do que a mera atribuição de um prémio pecuniário ou 

apoiar a edição de uma obra vencedora. Faz falta em Leiria uma iniciativa regular, 

incentivadora da produção literária e capaz de gerar e alimentar públicos. 

Assim, deixo a sugestão para que se possa incluir nas atividades culturais e educativas do 

município a instituição de um prémio literário de ficção, que pode ter uma ou várias 

modalidades, romance, prosa, contos. Sugiro que se aproveite para enaltecer autores 

locais de relevância nacional, por exemplo Afonso Lopes Vieira, que poderia dar nome ao 

prémio literário, servindo para unir esforços culturais, educativos e de promoção da 

própria biblioteca municipal. Ao evento, a acontecer com regularidade anual ou bienal, 

poderiam ser incluídas sessões públicas de leitura, de interpretação literária, de teatro, de 

oficinas de escrita criativa e demais atividades abertas à sociedade civil, fomentando a 

sua participação dos leirienses nas atividades para que as sintam como suas. Nada 

impede que se possa juntar música e outras artes performativas, jogos e outras 

abordagens criadoras de públicos que diferenciassem o evento e os conteúdos nele 

abordados. As escolas teriam um papel importante, com adaptações dos currículos de 

forma a incluir as dinâmicas e conteúdos associados à iniciativa. 

Estamos a falar de cultura e de educação, mas também de turismo e economia. A 

produção literária é uma indústria criativa geradora de riqueza e emprego. Não nos 

podemos esquecer disso. Ainda por cima é sustentável, evitando impactes ambientais. 

Gera diferenciação e promove os territórios por aquilo que os carateriza sem 

artificialismos.  

Fica a sugestão. 

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD) 

Começou a intervenção a saudar o 25 de Abril de 1974, pois acha que a Assembleia 

Municipal deve assinalar essa data e, portanto, esteve ali também em nome do PSD para 

o fazer e enaltecendo os capitães de Abril capitão Salgueiro Maia que chefiou, portanto, a 

parte operacional e todos os outros. Aquela data não deve ser esquecida, deve ser 

cultivada, as novas gerações devem ter o direito à informação plena para que saibam dar 

o valor a essa mesma liberdade. Quis também enaltecer o 1º de Maio. Dar o valor ao 

trabalho, dar o valor há aqueles que com o suor do seu esforço contribuem para a riqueza 

nacional, porque o país sem riqueza não pode progredir.  

Intervenção do senhor Deputado Manuel Azenha (BE) 

Transcrição: 

Como o tempo escasseia deixo-lhe apenas uma pergunta. 

Como V. Exa. bem sabe, acerca de um mês questionei a câmara relativamente à 

existência de trabalhadores precários no município. 
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Agradou-me a resposta de não existirem trabalhadores precários e designadamente o 

facto de só haver um trabalhador (por razões especiais) com Contrato de Emprego e 

Inserção. 

Tal facto já V. Exa. havia referido numa anterior Assembleia, altura em que foi chumbada 

uma moção apresentada pelo BE com vista a um município de precariedade zero 

Contudo, verifico agora, no relatório de atividade do município, designadamente na 

rubrica respeitante à divisão de recursos humanos, que, e passo a citar: 

Foram elaboradas 6 candidaturas, para 14 trabalhadores contrato emprego e inserção. 

E assim, face a esta contrariedade, pergunto-lhe: Está ou não está a Câmara a lançar 

mão da contratação de trabalhadores através de contratos de emprego e inserção, 

fomentando a precariedade?      

Referiu ainda que, a apresentação de moções na assembleia é um direito que lhes assiste 

enquanto deputados daquela assembleia onde compete votar contra ou a favor. Adjetivar 

uma moção apresentada pelo Bloco de Esquerda como lamentável, sendo que acabou por 

ser aprovada nesta assembleia, não lhe pareceu que tivesse sido de bom tom.  

Intervenção do senhor Deputado Acácio Sousa (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

- Hoje em dia, as evocações do 25 de abril têm sempre três aspetos: uma justa e 

inebriante nostalgia da euforia popular naqueles momentos; o desalento face a atuais 

"disfunções" democráticas; o desalento face ao desinteresse dos jovens em relação ao 25 

abril. 

- Por vezes, lembro-me de mim em miúdo nas celebrações do 9 abr., onde à frente da 

charanga militar, homens mais novos que alguns de nós que estamos aqui "frescos", 

desfilavam como antigos combatentes e eu interrogava-me, em que guerra é que homens 

como estes terão andado?! e para além do aparato do desfile militar com charanga, a 

celebração pouco mais me dizia. Vim a perceber mais tarde. Ou mesmo, o 1º dezembro, 

ao qual achava piada à história da defenestração do Miguel de Vasconcelos, o que já não 

era mau...mas era um feriado de uma independência tão assumida, que só por ser 

feriado se lembrava, e bem, mas da qual vim a tomar consciência da razão das coisas, 

também mais tarde. 

- As evocações são símbolos, rituais de lembrança e de homenagem. por vezes seguem a 

realidade, outras, o simbolismo que a história terá como missão explicar. 

- No entanto, estas evocações quando carregadas de nostalgia, refletem geralmente a 

nossa vontade de sermos mais novos, dos tempos que vivemos, e quem os viveu, revive-

os com emoção, mas nem sempre é acompanhado por outros estratos geracionais. Há 

sempre quem se interesse, naturalmente, mas muitos, de outras gerações, pressentem a 
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banalização do ato ritual, por vezes demasiado pesado e desinteressam-se. Quem evoca 

deve também perceber que todos nós temos lembranças, mas não podemos parar nelas.  

São referências para as atualizarmos no tempo e atuarmos.  

- Falar do 25 abril, é também por isso, constatar o que temos hoje, avaliar e tentar 

melhorar os sistemas de poder e de representação política dos cidadãos. 

- O 25 abril simboliza a liberdade de pensamento, de opinião e de associação 

representativa. Diria que a possibilidade da participação cívica ativa, foi a 1ª grande 

vitória. Depois, a representação partidária, devendo os partidos assumir os interesses, 

valores ou ideais, as ideologias, de partes alargadas da sociedade. Outra vitória também, 

é a independência, mesmo por vezes aparente, dos 3 poderes oriundos do liberalismo 

político dos finais do séc. XVIII. Ou a igualdade de oportunidades às minorias, políticas, 

sociais, etc. Ou o respeito político e as oportunidades a dar a cidadãos independentes de 

partidos. E pilar de extrema importância foi o poder local, coisa que não se falava antes, 

apesar do municipalismo português ser centenário. 

- Naturalmente, o regime é feito por gente com virtudes e defeitos, por isso, os ruídos, as 

disfunções, ou perversões acontecem e existem, e sendo a política a gestão do nosso 

quotidiano, daquilo que nos toca a todos, todos esses malefícios ganham amplificação. 

- A democracia é uma reconstrução permanente e a faculdade de participação cívica que 

ela nos dá, deve permitir que não esqueçamos os valores essenciais sob pena do 

descrédito, da ilegitimação popular, da ascensão da demagogia, do populismo, do risco do 

apelo a novas ordens. 

- A democracia é um bem presente e não nostálgico.  

- Estarmos atentos é uma obrigação nossa, mesmo sobre nós próprios, os que temos 

uma legitimidade dada pelo voto. Os jovens não sabem o que foi o 25 abril ou o que é o 

ato político? Podem não saber mas, cabe-nos a nós mostrar-lhes o que é fazer política 

com nobreza e eles logo se interessam. Exemplos bem próximos foram a Assembleia dos 

Pequenos Deputados e Assembleia dos Jovens Deputados que o Pelouro da Educação aqui 

organizou no âmbito do Projeto Educativo Municipal, uma ação de promoção da Educação 

para a Cidadania. Promovendo o exercício efetivo de uma cidadania esclarecida, ao 

mesmo tempo que dá a conhecer os órgãos do poder local bem como os mecanismos de 

representatividade, esta é uma verdadeira herança do 25 de Abril de 1974: a participação 

de todos na tomada de decisão e a responsabilização coletiva de uma sociedade livre. 

Na verdade, a maior vitória do 25 de abril de 1974, é que os jovens vivam hoje num 

regime em que não sintam a necessidade de muito falar nele e que a democracia, bem 

mais que um regime, se tornou num modo de viver. 

Intervenção do senhor Deputado Luís Santos (PCP) 

Cumprimentou os presentes. 
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Começou por dizer que a sua intervenção era sobre as datas 25 de Abril e 1º de Maio. 

Acabaram de comemorar os 44 anos da revolução de Abril, uma realização histórica do 

povo português um ato de emoção de uma situação social e nacional, um 25 de Abril de 

1974 desencadeado pelo heroico movimento militar do Movimento das Forças Armadas 

MFA, logo seguido o levantamento popular transformou profundamente toda a realidade 

nacional, culminando numa luta de tantos e tantos democratas e patriotas portugueses, 

dos povos das colónias, pondo fim aos 48 anos de ditadura fascista deixou profundas 

transformações democráticas, restituiu a liberdade aos portugueses, proporcionou direitos 

e impulsionou transformações económicas e sociais, procedeu à descolonização de povos 

irmãos. Infelizmente, mais uma vez a câmara não promoveu ou apoiou qualquer iniciativa 

que permitisse comemorar condignamente aquela data maior da história. No próximo 

ano, comemorar-se-ão os 45 anos do 25 de Abril, por isso, espera-se que também em 

Leiria, aquele acontecimento venha a ser comemorado e celebrado com dignidade, 

participação popular, cultura e desporto. O 1º de Maio, uma data maior para os 

trabalhadores de todo o mundo, por todo o país e em Leiria também, numa organização 

da CGTP intersindical nacional houve uma jornada simultaneamente de festa e de luta. 

Com a luta foi possível repor, defender e conquistar direitos e rendimentos dos 

trabalhadores, o aumento do salário mínimo nacional mesmo abaixo do possível e 

necessário, a reposição dos feriados roubados, a reposição das 35 horas de trabalho 

semanais na administração pública, a reposição da progressão das carreiras, o fim da 

sobretaxa do IRS, a criação de 2 novos escalões e a reposição do subsídio de férias e de 

Natal por inteiro e no momento próprio o aumento do abono de família, os livros 

escolares gratuitos até ao 6º ano de escolaridade, o aumento geral extraordinário das 

pensões. Portugal, no entanto, apesar dos avanços registados na reposição e conquista 

de direitos necessita de uma resposta. Disse estarem e estarão sempre disponíveis para 

as batalhas do desenvolvimento e do progresso social. 

Intervenção do senhor Deputado Luís Pinto (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por responder ao Deputado Pereira de Melo, dizendo que os eleitores e os 

leirienses nunca se enganam quando votam. Votam conscientemente, sabem porque é 

que votam e em quem votam e, naturalmente, podia lembrar-lhe áreas como as recentes 

inaugurações dos Centro de Saúde, tem áreas onde, se calhar, não devia ser o município 

a intervir e têm feito essa intervenção, a excelente intervenção ao nível da Educação com 

a criação dos centros escolares que envolvem bastantes milhões de euros, mas também 

toda a atividade social em torno da escola e do pré-escolar, dizer-lhe o que tem sido feito 

na área social que foi um avanço imenso com aquele executivo. É evidente que os 

eventos em Leiria têm sido se cada vez melhores, o que reconhece, mas é sobretudo na 
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cultura, pois nunca tantos leiriense e, sobretudo tantos turistas a visitar os monumentos, 

nunca se tinham democratizado monumentos como o Castelo, que atualmente recebe 

uma diversidade tão grande de eventos, tudo o que se passa em termos de música, de 

cultura, de relevante no país, onde se vê um trabalho autárquico. Iniciaram-se as obras 

do jardim da Almoinha Grande que era uma grande desconfiança do PSD e que seria uma 

promessa eleitoral para não se cumprir, e ao fim de tantas promessas de vários 

executivos do PSD, finalmente, as obras estão em curso e em cerca de 12 meses a obra 

estará concluída como se espera, havendo ali um avanço enorme. Reconheceu que o 25 

de Abril, de facto, tem vindo a ser comemorado com dignidade em Leiria. Uma vez mais, 

tiveram naquele local uma excelente palestra, que a exemplo do que tem sucedido nos 

últimos anos com excelentes oradores de várias áreas políticas e traz de facto um 

contributo imenso. O hastear da bandeira que se manteve sempre desde o 25 de Abril de 

1974 e, portanto, essa dignidade existe. É verdade que tem ficado um pouco à iniciativa 

do movimento associativo a parte mais popular e de festa. Reconhece e recomende que 

seria importante que no próximo ano em que se comemoram os 45 anos do 25 Abril, 

pudessem preparar uma grande festa popular, como tão bem a Câmara Municipal de 

maioria sabe preparar. Lembrou que foi anunciado no Conselho Municipal de Juventude, 

que na área da Juventude e do Desporto haverá uma grande aposta neste Verão na Praia 

do Pedrógão, o desafio deve ser extensivo a todos os pelouros. Defende que a praia do 

Pedrógão devido ao tipo de alojamento que pode oferecer, deverá ser a praia dos jovens 

da região. É muito importante o rosto dos jovens no parque de campismo, é importante 

com a empresa concessionária estabilização pontes, porque o parque de campismo é 

extraordinariamente importante como âncora do turismo e dessa participação jovem não 

só dos turistas que visitam a região.  

Intervenção da senhora Deputada Laura Esperança (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Agradeço, em meu nome e de toda a família, enlutada, mais este gesto de 

reconhecimento público ao fundador da papelaria Americana; a proposta, pela Comissão 

de Líderes desta Assembleia, do voto de pesar ao meu querido pai, Manuel Pedro de 

Sousa, falecido no passado dia 5 de janeiro, a todos os que em representação dos 

Leirienses se dignaram votá-la favoravelmente na passada Assembleia Municipal de 19 de 

fevereiro, onde eu não pude participar, por motivos pessoais, ponderosos, do 

conhecimento do Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Agradecemos igualmente as V/ 

honrosas presenças nas Cerimónias Fúnebres. 

Partiu feliz, como merecia, com 85 anos a celebrar 61 anos de uma empresa que fundou 

com a sua mulher, minha mãe, depois de atravessar uma longa e dura estrada de lutas e 
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desafios, perseguindo os seus sonhos, sempre com o mais genuíno e profundo sentido de 

que com a sua pequena ação e muito trabalho, poderia vir a contribuir para fazer da vida 

dos outros uma vida melhor e assim, contribuir para um mundo melhor. 

Uma justa e merecida homenagem, porque é um exemplo vivo de como “ O Homem 

sonha, Deus quer e a obra nasce “, como tão bem evoca Fernando Pessoa, e, um grande 

exemplo. 

Agradeço, mais uma vez a todos, a grande honra e o orgulho de nos ajudarem a 

preservar a sua memória e a valorizar o seu legado, não esquecendo o que ele tanto nos 

ensinou, para que sejamos dignos de termos tido a oportunidade de disfrutarmos de um 

homem tão extraordinário. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Começou por responder ao senhor deputado Gastão Neves sobre o concurso dos lixos. Se 

há concurso que foi transparente, não tem dúvidas, foi aquele, tanto que chegaram ao 

final 3 concorrentes empatados. Nos termos da lei houve sorteio por bola. Depois disso o 

que aconteceu é que um dos concorrentes que não ganhou e que tem junto do tribunal 

um recurso, como o novo artigo 113-A do processo profissionais administrativos foi 

alterado, o que significa na prática que perante um concurso a natureza pública e desde 

que hajam recursos o concurso automaticamente suspende-se até à decisão final daquele 

recurso. E isso implicou que se tivesse que furar uma 1ª alternativa para o concurso que 

terminou a 18 de Maio. Não se pode ficar em condição de necessidade e não fazer a 

limpeza e recolha dos resíduos, nos termos da lei, foi feito um concurso por 4 meses num 

valor que não podia ultrapassar os 950 mil euros que é o limite do Tribunal de Contas. 

Imediatamente a seguir aquela tomada de decisão, foram notificados que o Tribunal 

Administrativo mandava suspender de novo o concurso e fazê-lo recuar até à data de 

publicação do 2º aviso, porque havia um concorrente que tinha sido excluído do concurso 

e o tribunal lhe dava alguma razão. Manda recuar todo o procedimento até ao 2º aviso 

publicado. Recorreram a essa situação, não sabiam ainda qual é a decisão do tribunal e, 

portanto, aquela situação prejudicou o outro processo que estava suspenso por via de um 

recurso de outro concorrente. Estavam a aguardar o resultado dos recursos que 

apresentaram aos recursos que o concorrente apresentou, pareceu-lhes haver alguma 

legitimidade da Câmara naquilo que foi a sua forma de atuação, mas, naturalmente que o 

tribunal assegura naquela matéria. Quando o tribunal decidir logo irão proceder se for a 

intenção da decisão a toda a tramitação, a partir daquele momento. Por via da alteração 

do CPTA, leva a que em muitos concelhos do país, o problema seja semelhante, disse que 

Torres Novas está há 2 anos naquela situação a fazer concursos de tantos em tantos 

meses. A conquista afinal de contas está a acontecer em Óbidos, em Coimbra, em Ovar 

por exemplo, estão há um ano e meio naquela situação e, portanto, aquilo que vai 
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acontecer em Leiria é continuarem a fazer concurso de 4 meses para não ultrapassar o 

limite e irão submeter aquilo ao Tribunal de Contas. Focando o estado de necessidade, o 

perigo de saúde pública que poderá ocorrer por falta de recolha, argumentos têm, 

portanto, rejeita em absoluto a sua tese da transparência e já devia face à situação 

passada há uns anos e das tentativas que houve de algumas pessoas, entrar por 

caminhos que tiveram a devida resposta, portanto, ficam por ali. Ao Deputado Pereira de 

Melo disse que ir ali com a discussão do resultado eleitoral, crê que, e dá-lhe o benefício 

da dúvida que na prática ele seja um democrata e se não sabe aceitar resultados, pensa 

que estará tudo dito. Algumas das questões que levantou não têm a devida informação, 

nomeadamente com a Quinta de Vale de Lobos, o que se vê é uma placa de vende-se 

mas da parte restante daquela que está afeta a um projeto que foi ali aprovado, que até 

seria bom pois não haveria aquele descuido de pôr em causa aquilo que é na realidade 

aquela situação. A loja do cidadão está com por um processo idêntico àquele que tinha 

acabado de falar do artigo 103-A 6, ou seja, o 2º concorrente recorreu ao tribunal e eles 

também já fizeram a resposta a esse recurso, portanto, a loja do cidadão já com o visto 

do Tribunal de Contas foi adjudicada e está suspensa por via do recurso do 2º classificado 

no concurso. No edifício EDP está em curso a elaboração de trabalhos para um projeto de 

instalação do Museu de Indústria. Quanto aos índices de construção da Quinta do Malta, 

quer se goste quer não se goste, a verdade é que se cumpriu aquilo que é a lei, tem 

parâmetros definidos e, portanto, as pessoas têm os seus direitos e tem que se cumprir. 

Agora vai ver-se qual o resultado final daquilo tudo, se efetivamente vão construir a 

totalidade do que foi aprovado, ver se as coisas ficam a funcionar como se pretende e, 

naturalmente, nessa altura lá estarão para fazer a devida avaliação. O Deputado Micael 

Sousa lançou o desafio para o prémio literário deve avaliar-se essa situação e saber quem 

convidar para o prémio, pois o concurso poderá ter projeção nacional e internacional. Ao 

Deputado João Cunha, as saudações que fez são também partilhadas pelo executivo. Ao 

Deputado Manuel Azenha disse novamente não haver trabalhadores precários. O concurso 

a que se referiu são os contratos de RSI para os que estão com o Rendimento Social de 

Inserção, é uma proposta de ajudar à inserção no mercado de trabalho e disse que já 

anteriormente, 4 desses elementos que tiveram funções na autarquia, atualmente estão 

no quadro. Portanto, é assim que trabalham e não vale a pena lamentar mais sobre a 

situação dos precários. Disse não ter percebido bem seguramente, e sobre a intervenção 

do Deputado António Santos a dizer que a câmara não colabora nas comemorações do 25 

de abril e 1.º de maio. Disse que nas comemorações do 25 de Abril tiveram na véspera 

um jantar onde muitos dos presentes ali estiveram, ele não pôde porque esteve no 

concerto do Pedro Barroso que fazia parte das comemorações, e no dia 25 tiveram de 

manhã o içar das bandeiras, à tarde tiveram uma excelente conferência mesmo de temas 
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pertinentes onde fizeram inserir animação por jovens do Instituto de Jovens Músicos da 

Caranguejeira como objetivo de tornar a cerimónia mais animada e, por outro lado de 

tentar que os jovens possam participar nas comemorações através das suas intervenções 

e depois também em termos logísticos às organizações que fazem o 1º de Maio e que 

sem o auxílio da Câmara, se calhar não conseguiam fazê-las. A Deputada Laura 

Esperança já manifestou ali o sentido agradecimento pela atitude ali tomada em relação 

ao seu pai. 

  

 

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, com a ordem de trabalhos e 

com a documentação que têm em seu poder. Felizmente com o trabalho do Gabinete de 

Apoio da Assembleia Municipal e o apoio da Câmara Municipal têm conseguido superar 

todos os prazos de envio da documentação, quer as 48 horas que a lei manda quer as 96 

horas que o regimento recomenda como ideal.   

Ponto 

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 – Apreciação nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 

25.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

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. 

Intervenção do senhor Deputado Carlos Conceição (PSD) 

Informou que faria 2 notas rápidas sobre o documento fazer uma 1ª apreciação técnica e 

depois um comentário. Lido o relatório pareceu-lhes que, havia ali uma reserva na 

certificação legal de contas que persiste, recorda-se que há uns anos, quando passou por 

ali viu que havia uma reserva nas contas também e a reserva nas contas dos SMAS, ela 

persiste pensa haver uma boa explicação, porque como se arrasta e pediu ajuda ao 
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senhor Presidente para explicar, qual é a razão de ela ser pelo menos, como a sua sogra, 

persistente, essa era uma 1ª nota. A 2ª nota que lhe deixou alguma preocupação, é a 

quebra muito expressiva da derrama ainda mais num distrito como Leiria em que, em 

cada 5 empresas novas que abrem 2 fecham, e havendo ali uma quebra tão 

significativamente na derrama ocorreu-lhe que talvez os lucros das empresas estivessem 

a cair em excesso, é uma nota. Sabendo que o município de Leiria não é propriamente 

mansinho a cobrar IMI e IMT, estava ali um pouco preocupado a tentar perceber, o IMI 

juntamente com o IMT e juntando algumas taxas que, apesar de tudo foram revistas 

recentemente em baixa e parabéns à Câmara de Leiria por isso, não estarão de alguma 

forma a prejudicar que o tecido económico. Em termos técnicos depois há ali um conjunto 

de considerações mas é relatório é execução, portanto, não lhe suscita nada. 

Politicamente, gostavam muito e efetivamente o PSD naquilo que a si diz respeito, é um 

partido democrático que respeita os resultados eleitorais e pensa não haver dúvida disso, 

mas se há alguma por favor registe-se, e a democracia é do povo que começou em 25 de 

Abril e terminou a 25 de Novembro. Essa é democracia deles, mas notaram ali no 

relatório que há uma carga fiscal muito grande em cima de todos. Há de facto um 

conjunto de coisas como o IMI que penaliza imenso e eles entendem que o saldo de 

gerência e a boa performance financeira da Câmara Municipal. Apesar dos resultados do 

Teatro José Lúcio da Silva serem maus e apesar de se fazer muita coisa na área cultural, 

se calhar precisam fazer-se coisas diferentes para obter outros resultados e concordando 

que a Câmara tem feito um trabalho ao nível financeiro digno do maior elogio, perguntou 

se não será tempo de a Câmara Municipal de Leiria aliviar os leirienses e as empresas um 

bocadinho da carga que pagam ou o senhor presidente da Câmara está a fazer conta de 

fazer isso em ano de eleições? Também conta, mas eles gostariam de ter isso antes.  

Intervenção do senhor Deputado Luís Santos (PCP) 

Disse que a Câmara pode escrever resmas de papel que não altera as deficiências da 

atividade da mesma. Como no ponto 3 os números vão demonstrar com crueza e 

normalmente má qualidade ao longo de anos. Os 3 meses em análise nada foi 

modificado, na parte ambiental nem uma palavra sobre a parte mais grave do concelho, a 

poluição da bacia do Lis, nem uma palavra sobre os concursos para a recolha de lixo, diz 

que se não fosse uma notícia do diário de Leiria, ninguém ia saber daquele facto tão 

grave que só mostra as deficiências de gestão, nem uma palavra também para os graves 

problemas que o encerramento das termas de Monte Real provocam, nem uma palavra 

para eventuais buscas de solução para o problema. O que dizer dos buracos um pouco 

por todo o lado que a chuva agravou, o tempo de conclusão das obras no Bairro Sá 

Carneiro, o atraso nas obras do Centro Escolar de Marrazes, as obras entre o Bairro das 

Almoinhas e a Gândara dos Olivais, o rebentamento do sistema de rede de águas, o 
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estado do percurso Polis com as recentes chuvas e que na zona da Guimarota ficou mais 

degradado. É preciso alterar a situação, pôr o Município a cumprir o que diz a 

Constituição e promover o desenvolvimento dos interesses das populações.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Começou por responder à dúvida do Senhor Deputado Carlos Conceição com as contas 

dos SMAS. Se bem se lembra a maior parte estão ali comportados, sabem que há uns 

anos aquela parte há uma dívida entre aspas, de cerca de 600 mil euros que a SIMLIS 

tenta cobrar ao Município de Leiria como tenta cobrar outras verbas aos outros municípios 

da região. Tem a ver com um projeto que em tempos esteve para ser concretizado pelas 

Águas de Portugal através da SIMLIS em que iriam fazer os projetos de saneamento nos 

diversos concelhos e o que estava ali em causa é o custo desses projetos, como o projeto 

integrado não avançou associou o valor desses projetos. Quando, no seu caso, quiseram 

pôr em prática e fizeram uma avaliação prévia dos projetos que tinham em mãos 

fornecidos pela SIMLIS, verificaram que estavam completamente desajustados. 

Entenderam tal e qual como os outros concelhos à volta, não têm que pagar aqueles 

projetos, portanto, tem andado ao longo dos anos, é uma ênfase que consta da 

certificação legal de contas, está em vias de resolução, a própria SIMLIS, leia-se Águas do 

Centro Litoral, quer regularizar a situação este ano tem uma proposta para fazer, e eles 

já disseram que podem fazer as propostas que quiserem desde que não exijam qualquer 

verba para compensar essa situação. Vai aparecendo mas espera que no próximo ano já 

não aparece e daí, naturalmente, que se pensa chegar a bom fim. Disse ao Deputado Luís 

Santos que tudo o que dizia e conhecendo o discurso, nem se lembrou de focar a Ponte 

Cabreira, por exemplo, que era sempre uma das coisas que falavam, não falou desta vez 

na Ponte da Cabreira que estava praticamente concluída, portanto, sobre aquela matéria, 

penso que não vale a pena falar, estava à vista de toda a gente, estavam a ter problemas 

de tramitação de concursos, por causa dessas questões que ali referiu com a alteração 

que foi feita à lei e, portanto, deverá haver maior cuidado. Encontram-se com obras em 

curso onde as empresas com as contas em dia como é o caso do Centro Educativo dos 

Marrazes. Estão a querer abandonar a obra, têm as contas em dia e já devia estar na reta 

final a construção e não está, portanto, irão ver também como é que aquele dossier vai 

terminar, porque as empresas que em determinada altura andaram a concorrer e 

algumas como é o caso daquela que teve 2 intervenções, não tiveram qualquer espécie 

de problema, fez o Centro Educativo do Telheiro, fez o Centro de Saúde das Cortes e 

agora ali é que estão naquela situação. Concorreram numa altura em que os valores eram 

mais baixos, naturalmente agora tem alguma dificuldade em fazer aquela gestão, vão 

esperar até terem condições de poder concluir a maior parte dessas obras que referiu 

para que, enfim, deixar de haver aquele tipo de reparos.  
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Ponto 

2.VII - Modificação ao Orçamento da Despesa e às Grandes Opções do Plano 

para 2018 - Assunção de Compromissos Plurianuais – Apreciação, discussão e 

votação. 

Súmula: A 7.ª modificação ao Orçamento Municipal para 2018 visa a aprovação da 

assunção de compromissos plurianuais que não foram acautelados aquando da sua 

elaboração, uma vez que, naquela data, era expectável que a execução financeira da 

ação “Empreitada relativa à requalificação da EM533-2, entre o IC2 e a rotunda da 

Variante da ZICOFA” decorresse durante o ano de 2018, facto que não aconteceu, 

verificando-se, à posteriori, que a execução foi calendarizada para o ano de 2019.  

Assim, o objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal autorize a assunção do 

compromisso plurianual, a fim de adequar o Orçamento Municipal à execução financeira 

da obra. 

Este assunto carece de votação. 

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

pelo disposto da 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 1 abstenção, aprovar a proposta da Câmara Municipal 

de Leiria contida em sua deliberação de 17 de abril de 2018, cujo teor se dá por 

transcrito, em consequência, aprovar a VII - Modificação ao Orçamento da 

Despesa e às Grandes Opções do Plano para 2018 - Assunção de Compromissos 

Plurianuais. 

Ponto 

3.Documentos de Prestação de Contas:  

3.1.Documentos de Prestação de Contas do Município de Leiria 2017 – Apreciação 

e votação. 

Dos documentos de prestação de contas do ano 2017, destacamos os seguintes 

resultados: 

1.Execução orçamental: 

a.Receita: 

TipologiaValor% 

Receitas Correntes63 969 808,2065% 

Receitas Capital4 586 655,087% 

Outras Receitas38 818 358,0128% 

RECEITA TOTAL107 374 821,29100% 

b.Despesa: 

TipologiaValor% 
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Despesas Correntes37 955 006,0256% 

Despesas de Capital30 338 257,1744% 

DESPESA TOTAL68 293 263,19100% 

c.Saldo da Gerência: 

Saldo inicial de €38.643.151,39 (trinta e oito milhões, seiscentos e quarenta e três mil, 

cento e cinquenta e um euros e trinta e nove cêntimos) e Saldo final de €39.081.558,10 

(trinta e nove milhões, oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito euros e dez 

cêntimos); 

2.Operações de Tesouraria: 

Saldo Inicial1 235 757,48Pagamentos 2 865 724,62 

Recebimentos3 012 093,77Saldo Final 1 382 126,63 

3.Plano Plurianual de Investimentos 

Execução no ano de €46.760.484,28 (Quarenta e seis milhões, setecentos e sessenta mil, 

quatrocentos e oitenta e quatro euros e vinte e oito cêntimos); 

4. Demonstrações Financeiras 

a.Balanço: 

Ativo Líquido=Fundos Próprios+ Passivo 

327 969 728,67=216 832 078,57+111 137 650,10 

b.Demonstração de Resultados: 

Resumo da Demonstração de Resultados2017 

Resultados Operacionais18 548 183,66 

Resultados Financeiros2 187 511,72 

Resultados Correntes20 735 695,38 

Resultados Extraordinários-673 810,89 

Resultado Líquido do Exercício20 061 884,49 

4. Equilíbrio Corrente 

Cumprimento do equilíbrio orçamental, sendo o saldo corrente de € 22.160.503,14. 

Receita Corrente Bruta => Despesa Corrente+Amortizações Médias Empréstimos M/L 

Prazo 

Cobrada 

63 969 808,20    >  37 955 006,02   + 3 854 299,04    

Este assunto 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. 

Intervenção do senhor Deputado Pereira de Melo (PSD) 
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Disse continuar a considerar que não há um projeto coerente da Câmara relativo aos 

gastos. O facto é que até recebe mais do que estava programado que iria receber. Isto é 

resultado dos impostos estarem excessivamente altos. A gestão da Câmara está a ser 

feita um pouco como um banco conforme o disse ali já várias vezes. É necessário que não 

se prejudique tanto. A população do concelho de Leiria está a pagar impostos muito altos. 

Não gostariam que a Câmara tivesse negativa de maneira nenhuma e estavam de acordo 

que a gestão com resultados positivos é boa. Excessivamente positivo significa que se 

está a ir buscar dinheiro a mais aos contribuintes. Tem sido uma prática constante da 

Câmara. É um facto que no início teve o estádio para pagar, atualmente ainda está a 

pagá-lo, porque não pode pagar tudo de uma vez vai pagando sucessivamente, significa, 

portanto, que está com impostos excessivamente altos, situação com que o PSD não 

concorda, por isso, o PSD irá votar contra naquele ponto.  

Intervenção da senhora Deputada Telma Curado (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Relativamente aos documentos de prestação de contas de 2017 salientou que os níveis de 

execução orçamental conseguidos quer no domínio da receita quer no domínio da 

despesa, assim como fazer um breve comentário sobre os aspetos relevantes de natureza 

económica e financeira que evidenciam aquilo que tem sido uma aposta ganha em ter 

contas saudáveis, rigorosas e transparentes. Relativamente à execução da receita, 

salientou o cumprimento a 100%, o que claramente evidencia um orçamenta alinhado 

com a realidade efetiva. No que concerne à execução da despesa, a mesma ascendeu a 

cerca de 65% o que pode ser considerado uma taxa de execução relativamente baixa, 

mas que encontra cabal explicação, no facto da execução da rúbrica, aquisição de bens de 

capital ter tido um grau de execução de apenas 42%. A rubrica inclui todos os 

investimentos relacionados com a construção das unidades de saúde, dos centros 

escolares, da beneficiação das vias, entre muitos outros. Trata-se de investimentos que 

têm um valor superior a 350 mil euros e por isso estão sujeitos ao visto do Tribunal de 

Contas e acarretam um processo burocrático muito longo, mas necessário e obrigatório 

do ponto de vista legal. Apesar de todos os constrangimentos legais foram investidos em 

2017 mais de 20 milhões de euros em aquisições de bens de capital, ou seja, em 

despesas de investimento e representa aquele valor um aumento face ao ano anterior de 

mais de 57%. Aquele acréscimo contribuiu para o acréscimo da despesa de capital que 

cresceu na ordem dos 34% face ao ano anterior, tendo sido coadjuvado pelo aumento das 

transferências para outras entidades, transferências de capital, nomeadamente para as 

Juntas, IPSS’s, Associações, o que representa por isso também investimento indireto. O 

tão falado saldo de gerência purgando as residuais operações de tesouraria equivale ao 

saldo global de receitas menos despesas e ascendeu a 39 milhões de euros, valor que 
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transita de 2017 para 2018 disponível para investimentos a realizar em anos futuros. 

Note-se que o salto que transitou de 2016 para o início de 2017 ascendeu a 38,6 milhões 

de euros, ora expurgando o efeito saldo de gerência observa-se um cumprimento em 

termos orçamentais de aproximadamente 100%, uma vez que a totalidade da receita 

cobrada foi canalizada para fazer face à despesa paga. Importa, por isso esclarecer que o 

saldo de gerência resulta na realidade de uma acumulação de projetos cuja verba está 

comprometida, não podendo ser desafetada para outros projetos nos termos da lei dos 

compromissos. Se observarem o plano plurianual de investimentos é possível concluir que 

há diversas candidaturas no âmbito do PT 20 20 algumas transitadas de 2014 e que ainda 

não foram executadas devido à morosidade dos procedimentos inerentes e também 

devido à tardia abertura dos prazos de candidatura. Esses valores cativos, alguns desde 

2014, 2015 e 2016 são verbas afetas a investimentos que vão ser realizados no futuro e 

que estão disponíveis sem encargos de dívida associados para tal. Exemplos disso os 

investimentos com a construção das unidades de saúde, do Centro escolar dos Marrazes, 

de investimento previsto para o Castelo, da intervenção na Avenida Nossa Senhora de 

Fátima entre muitos outros. Quando a receita não é suficiente para pagar a despesa, há 

necessidade de aumentar a dívida para poder efetuar investimentos imprescindíveis para 

o desenvolvimento do concelho, essa dívida, tradicionalmente era a fornecedores por via 

do alargamento do prazo médio de pagamentos e à banca, o que não quer dizer que o 

financiamento esteja atualmente a ser feito à custa dos munícipes, muito pelo contrário, 

o que se observa é a crescente capacidade do município de se autofinanciar sem 

aumentar a dívida futura cumprindo com as obrigações passadas e realizando 

investimentos com o remanescente. Além do mais, note-se que o acréscimo de receita 

em 2017 decorrente da avaliação dos imóveis efetuada em 2013, aplicando uma taxa e 

comparando com a receita de IMI 2012, aplicando uma taxa de 0,375 é de 

aproximadamente, 5,6 milhões de euros, ora, o acréscimo de receita aplicando uma taxa 

de 0,3% seria de 4,5 milhões de euros, permite concluir que, em face da reavaliação 

patrimonial, a diferença na receita obtida decorrente da diferença das taxas de IMI 

aplicáveis seria apenas de 1,1 milhão de euros, no entanto e sobre a temática refira-se 

apenas que já foi deliberada a diminuição da taxa aplicável ao ano 2018 para 0,3. 

Adicionalmente cumpre salientar que contas do município respeitam a regra do equilíbrio 

orçamental imposta pelo regime financeiro das autarquias locais tantas vezes violado em 

anos de eleições. Relativamente à poupança corrente, a mesma ascendeu a 26 milhões 

de euros, tendo diminuído face a anos anteriores para efeito do aumento da despesa 

corrente e pela canalização de verbas da receita corrente para efetuar despesas de 

investimento, o que está de acordo na sua opinião com as boas práticas de gestão. 

Constata-se também uma continuidade na diminuição do endividamento que decresceu 
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66% nos últimos 8 anos com o objetivo único de encontrar o equilíbrio financeiro que 

permite investimentos que não acarretem endividamento adicional como já foi referido. 

Foi possível diminuir a dívida total em cerca de 12% face ao ano de 2016 a uma taxa 

superior ainda assim à média dos últimos 8 anos que foi de 8.25%. O que mais uma vez 

evidência na sua opinião que é necessário ter condições para comprar melhor e isto 

permite comprar mais sem afetar as restantes obrigações e ainda gerar poupança 

corrente. A tesouraria saudável é também evidenciada pela redução do número de dias 

que os fornecedores esperam para receber as suas faturas. Pagaram em 2017 5x mais 

rápido que em 2013 passando de 27 para 5 dias. O prazo de pagamento estabilizou nos 

últimos anos passando imagem de consistência no cumprimento das obrigações, útil para 

a atração de fornecedores disponíveis e melhores preços, note-se o contributo positivo 

dado com aquele procedimento aos agentes económicos locais. Relativamente à chamada 

de atenção do revisor oficial de contas do município, importa referir que tem sido feito um 

esforço crescente com o rigor contabilístico e com o cumprimento dos procedimentos de 

inscrição formal dos itens de imobilizada a favor do município, tendo sido efetuada uma 

transferência no ano de 2017 de 28 milhões de euros, sendo que aquele valor ascendeu a 

79 milhões de euros nos últimos 4 anos, a rubrica foi algo de reserva na certificação legal 

das contas e o esforço tem sido feito com o objetivo de obter o levantamento da referida 

reserva. Tratando-se de processos muito morosos em que é necessário congregar a 

vontade de muitos intervenientes, é efetivamente um aspeto que merece ser salientado 

na medida em que também é efetuado na defesa dos interesses dos munícipes, se são 

defensores de estabilidade financeira, estabilidade fiscal e contas rigorosas e 

transparentes alinhando instrumentos de gestão corrente com a estratégia global 

preconizada nas grandes Opções do Plano e no plano plurianual de investimentos, por 

forma a atrair mais munícipes, mais empresas e mais investimento.  

Intervenção do senhor Deputado Luís Santos (PCP) 

Sobre aquele ponto e como têm denunciado, a Câmara do PS tem estado a acumular ano 

após ano, o saldo de gerência que em 2017 ultrapassaram mesmo os 39 milhões de 

euros, uma quantia realmente colossal e acima do saldo de 2016. Aquele valor produtivo 

tem estado sempre a crescer há vários anos representa descontando salto que veio 2016 

com 57% de toda a receita anual. Vale quase 130% do valor do plano plurianual de 

investimentos do Estado e da despesa de capital realizada. Estes inacreditáveis 

excedentes orçamentais são mais uma vez a prova viva de uma gestão com fraca 

capacidade de execução à deriva e sem projeto válido para as populações e o 

desenvolvimento do concelho. Nem em era eleitoral teve capacidade de realização é 

preciso dizê-lo, que não quer não sabe ou não está em condições de usar os recursos que 

têm, nomeadamente humanos, técnicos e financeiros para responder aos interesses das 
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populações e promover o desenvolvimento do concelho. É responsável pela má gestão 

que continuam a assistir. Todos os anos tem havido um desvio negativo entre o que é 

previsto no PPI e o que é executado. O ano de 2017 tinha uma regra, no quadro de 

grande abundância dinheiro, o grau de execução foi pouco mais do que 50% contra as 

previsões dos 59.9 milhões de euros, sendo executados apenas 30,3 milhões de euros. A 

concretização da educação foi de apenas 37%, na habitação social 50,9%, no 

planeamento urbanístico 38,8%, no meio ambiente e património natural 20%, na cultura 

19,4%, nos equipamentos culturais menos de 10%, no desporto foi 30%, no turismo 

1,2% e mesmo na rede viária com alcatrão posto à pressa, um pouco por todo o lado, 

ficou-se em 45%. É de pasmar, mas é verdade que diz muito sobre a ação da Câmara por 

fazer ficou muita coisa, entre elas o tão necessário Jardim da Almoinha Grande, que mais 

uma vez foi adiado, o Centro Cultural Marrazes, a reabilitação urbana da Maceira, 

intervenções na Lagoa da Ervideira, a substituição do mercado de Leiria, uma solução 

para o topo Norte do estádio, etc, etc, etc. Dirigiu-se aos presidentes de junta ali 

presentes que preenchessem aqueles etc, com obras que necessitem nas suas freguesias. 

Enquanto os cofres municipais estão atulhados em dinheiro o Município não resolve os 

seus atrasos, a Câmara PS é responsável pela má gestão. Interessa escrever que os 

prazos médios de pagamento reduzidos que permite uma maior capacidade negocial com 

os fornecedores. E a alardeada capacidade negocial, serve para quê, quando o resultado 

em obras que nunca mais começam outras se arrastam no tempo e nunca mais acabam 

como é o caso da antiga estrada da Figueira entre o Bairro das Almoinhas e o Falcão, o 

Centro Escolar de Marrazes, a requalificação do Bairro Sá Carneiro, com obras de péssima 

qualidade com muitos e sérios problemas. A apreciação que fazem da gestão municipal 

2017 é muito negativa.  

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD) 

Solicitou um pedido de informação relativamente à ênfase que o revisor oficial de contas 

coloca relativamente à inventariação dos bens do domínio público, pois é um processo 

que já se arrasta há bastante tempo. Seria importante dar-se uma noção exata do que é 

que está pendente, o porquê de se prolongar ao longo de tanto tempo. Eventualmente 

haverá uma explicação com toda a certeza e, portanto, pretendeu um esclarecimento.  

Intervenção do senhor Deputado Paulo Pedro (PS) 

Disse compreender a necessidade que os partidos têm em votar contra relatório e contas 

da Câmara, sobretudo os partidos da oposição. Tinha algumas dúvidas em compreender e 

entender as avaliações feitas pelo deputado Luís Santos, sempre com lições muito 

negativas e não consegue compreender e rebater sequer. Quando fazia parte daquela 

Assembleia na oposição, votou desfavoravelmente muitos relatórios e contas, mas 

garantidamente nunca votou relatórios e contas com o argumento de que tinha saldos de 
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gerência excessivos. Votou contra pelo endividamento da Câmara porque os fornecedores 

recebiam a 6 meses e mais. Reconhece-se em muitas Câmaras do país com saldos 

excessivos até de algumas ali bem perto, algumas delas de outros partidos que também 

têm saldos excessivos, deve-se à questão das obrigações legais à lei dos compromissos, à 

obrigação legal relativamente à elaboração de orçamentos e, portanto, isso tem 

explicações. Há obras a decorrer que não estão terminadas e o dinheiro tem que estar 

cativo para elas. Portanto, a questão de justificar um voto negativo num relatório e 

contas, pelo facto de ter saldo de gerência excessivos não cai bem. Outra questão é a do 

IMI que é debatido muitas vezes e que felizmente para 2018 a taxa foi alterada, espera-

se que para o ano não tenham aquele argumento. Diz-se numa declaração de voto do 

executivo municipal que devido às reavaliações e ao elevado valor do coeficiente exigido 

pelas autarquias, 0,375, muito acima do valor mínimo 0,30, diria muito abaixo do valor 

máximo que é 0,5. Portanto, tinham cerca de 0,375 já foi explicado que havia alguma e 

insegurança e dúvida relativamente a algumas isenções de taxas que estavam a ser 

promovidas pelo Governo Central, isso fez com que não se descesse em 2000 para 2017 

e já se desceu para 2018. Acha que não devem ser populistas naquele assunto, viu um 

número nessa declaração de voto, um número que já ali foi explicado também pela 

intervenção anterior de uma diferença relativamente a 2012 de 5.600 mil euros. Mas se 

aplicassem o que a Câmara poderia fazer que era baixar a taxa, nunca conseguiam 

rebater aquele número. Se passarem de 0,375 para 0,30, nunca houve tem esta 

diferença em possível e, portanto, parece-me que este número dito desta forma é 

apresentado esta forma e o número, de certa maneira enganador, ele se o número 

populista nunca a câmara conseguia diminuir a receita em e mesmo que tivesse 

diminuído a taxa de 0 375 para 0 30 que é a taxa mínima, nunca conseguia rebater 

aquele número na receita Deve encarar-se aquele assunto dum modo frontal e não de um 

modo populista e, de certa forma enganador. 

Intervenção do senhor Deputado Carlos Conceição (PSD) 

Disse não querer estragar o céu dos números apresentados e dizer que escutou 

atentamente a deputada do Partido Socialista e subscreve, quase integralmente a leitura 

dos números técnicos, não tem contestação, mas há 2 outras nuances que gostaria de 

dizer. O IMI desce efetivamente mas mantém-se uma taxa e é uma reavaliação de ativos 

que falou no ano passado ou há 2 anos. Obviamente que os números são o que são mas 

às vezes também torturam os números e também os ajustam aos pensamentos. 

Concordou com o Deputado Paulo Pedro mas advertiu para a reavaliação de imóveis que 

teve de facto um forte impacto no bolso das pessoas. A Câmara não manteve a taxa mas 

podia ter feito como outros Municípios, que ajustaram a taxa de IMI para não pesar tanto.                                                  
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De facto o IMI desceu, mas subiu o IMT e o Imposto de Circulação Automóvel também. 

Há uma grande pressão de impostos nos cidadãos de Leiria, muito bem é legítima e 

estava dentro das taxas, não há dúvida nenhuma. Na sua opinião e, de facto, descer o 

IMI pode ser bom, perfeito importante é que desça. A carga de taxas de licenciamento, 

apesar de moderadas e a taxa de impostos que se suportam é excessiva. A lei dos 

compromissos e foi disciplinador, agora há uma opção que é uma opção política, porque 

tecnicamente é assim, o senhor Presidente tem toda a legitimidade, claro que sim, para 

isso e para muito mais, mas politicamente o PSD diz que na sua opinião, acham a carga 

fiscal exagerada. De facto, os portugueses são fustigados em impostos, atingiram 

recentemente a taxa mais alta de imposto, jamais cobrada, nem no tempo da troika. Os 

impostos diretos que é uma carga dos impostos indiretos que são encapotados e ninguém 

vê e pagam-se monstruosamente. Leiria de facto, nesse aspeto e naquilo que depende da 

câmara não são ligeiros os impostos que se pagam, são legítimos, são, assumam eles 

essas escolhas, mas não é um momento muito bom. Disse ao Deputado Paulo Pedro que 

concorda com as suas palavras quando disse que não votava contra com saldos de 

gerência positivos, como gestor também não, porque ele não tem nada contra os saldos 

positivos tem contra os negativos e como gestor, não pode e é coerente. O PS ganhou, 

eles perderam, mas também foram eleitos e o povo que os elegeu a uns elegeu os outros 

e é importante que recordem os resultados eleitorais. Ele, provavelmente, como gestor, 

houve algumas medidas que faria diferente e no grosso da coluna, essencialmente no 

primeiro mandato e com a lei dos compromissos, faria exatamente igual àquilo que o 

senhor presidente da Câmara fez, uma ou outra alteração se calhar, mas de facto, o 

tempo é outro e com todo o respeito senhores Deputados do Partido Socialista já é tempo 

de desligarem o canal história. Os senhores ganharam, parabéns, mas deixem-se de 

desculpar com os outros lá atrás, muitos já não estavam ali e os deputados continuam a 

falar do canal história. Projetar o presente essencialmente e o futuro, acha que às vezes 

lhes falta essa capacidade.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Disse ao Deputado Pereira de Melo que preferem receitas reais comtempladas e para o 

que afirmou ali não fazia sentido a sua intervenção, porque se tivessem resultados abaixo 

do que era previsto se calhar fazia acusações e teria eventualmente alguma razão. Ao 

Deputado Luís Santos disse que antes acumular saldos do que dívidas. Já chegava a 

experiência do passado onde o então responsável administrativo que a câmara tinha, era 

um amigo seu. Chegou-se ao ponto de falsear o resultado final de um exercício e o do 

início do ano seguinte. Foi público, foi detetado numa Assembleia Municipal e, portanto, 

com essa experiência do passado não queremos nada. Quanto ao Deputado João Cunha a 

inserção das obras em curso e que consta na certificação legal das contas, o que acontece 
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é que a inventariação completa ainda vai demorar anos, porque muitas vezes só dão por 

isso, quando confrontados com uma determinada situação específica àquele imóvel 

quando verificam que continuam obras em curso, quando já estão concluídos e já deviam 

ter transitado para o imobilizado corpóreo da autarquia, portanto, como isso não acontece 

porque ainda há muita coisa que se desconhece, há pouco tempo é que se conseguiu 

legalizar o próprio Teatro José Lúcio da Silva, é um paradoxo, mas foi assim, porque 

havia ali problemas com a necessidade dos proprietários daqueles terrenos que já eram 

herdeiros de herdeiros, alguns fora do país o que foi extremamente morosa essa situação 

para ser regularizada. Enquanto isso não for possível e há de aparecer sempre qualquer 

imóvel que não está devidamente registado, irão ter sempre aquela lembrança da parte 

dos Revisores Oficiais de Contas e que, portanto, é a situação que levantou. Ao Deputado 

Carlos Conceição, partilham muita coisa, mas também não é pela sua intervenção que 

estarão totalmente de acordo, mas pronto, não vale a pena e o adiantado da hora 

permite que se evite entrar em mais detalhes.  

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

pelo disposto da alínea l) do n.º 2 do artigo 25 do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 se setembro, deliberou por maioria com 7 abstenções e 5 votos contra, 

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

3 de abril de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar os 

Documentos de Prestação de Contas do Município de Leiria 2017. 

Ponto 

3.2. Documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria referentes ao ano de 2017 – Apreciação e votação.  

Súmula: Nos termos do exigido pela alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º conjugada com a 

alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º, ambas do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

apresentam-se os Documentos de Prestação de Contas de 2017 dos SMAS de Leiria, para 

apreciação e votação da Assembleia Municipal de Leiria.  

A Prestação de Contas foi elaborada nos termos do exigido pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, 

de 22 de Fevereiro, que aprova o POCAL, conjugado com o ponto II da Resolução n.º 

4/2001 – 2.ª Secção, do Tribunal de Contas, alterada pela Resolução n.º 26/2013, 2.ª 

Secção, apresentando os seguintes resultados: 

 1. Execução orçamental  

1.1 Receitas correntes de €21.043.446,68 (vinte e um milhões, quarenta e três mil, 

quatrocentos e quarenta e seis euros e sessenta e oito cêntimos), Receitas de capital de 

€1.096.739,12 (um milhão noventa e seis mil, setecentos e trinta e nove euros e doze 

cêntimos), perfazendo a Receita total de €22.140.185,80 (vinte e dois milhões, cento e 

quarenta mil, cento e oitenta e cinco euros e oitenta cêntimos);  
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1.2 Despesas correntes de €17.388.510,84 (dezassete milhões, trezentos e oitenta e 

oito mil, quinhentos e dez euros e oitenta e quatro cêntimos), Despesas de capital 

€3.471.594,31 (três milhões, quatrocentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e 

quatro euros e trinta e um cêntimos), perfazendo a Despesa total de €20.860.105,15 

(vinte milhões, oitocentos e sessenta mil, cento e cinco euros e quinze cêntimos);  

1.3 Saldo inicial de €7.934.844,98 (sete milhões, novecentos e trinta e quatro mil, 

oitocentos e quarenta e quatro euros e noventa e oito cêntimos) e Saldo final de 

€9.214.925,63 (nove milhões, novecentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte e cinco 

euros e sessenta e três cêntimos);  

2. Operações de tesouraria  

2.1 Receitas de €1.303.114,65 (um milhão, trezentos e três mil, cento e catorze euros e 

sessenta e cinco cêntimos) e Despesas de €1.377.791,39 (um milhão, trezentos e setenta 

e sete mil, setecentos e noventa e um euros e trinta e nove cêntimos);  

2.2 Saldo inicial de €769.964,06 (setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e 

sessenta e quatro euros e seis cêntimos) e Saldo final de €695.287,32 (seiscentos e 

noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e sete euros e trinta e dois cêntimos);  

3. Plano Plurianual de Investimentos  

Execução no ano de 3.470.441,57 € (três milhões, quatrocentos e setenta mil, 

quatrocentos e quarenta e um euros e cinquenta e sete cêntimos).  

4. Demonstrações Financeiras  

4.1 Balanço  

Ativo líquido de €60.837.800,76 (sessenta milhões, oitocentos e trinta e sete mil, 

oitocentos euros e setenta e seis cêntimos), Fundos próprios de €29.971.401,57 (vinte e 

nove milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e um euros e cinquenta e 

sete cêntimos) e Passivo de €30.866.399,18 (trinta milhões, oitocentos e sessenta e seis 

mil, trezentos e noventa e nove euros e dezoito cêntimos).  

4.2 Demonstração de Resultados    

Resultados Operacionais de €1.860.217,92 (um milhão, oitocentos e sessenta mil, 

duzentos e dezassete euros e noventa e dois cêntimos).   

Resultados Financeiros de - €15.321,34 (quinze mil, trezentos e vinte um euros e 

trinta e quatro cêntimos).    

Resultados Correntes de €1.844.896,58 (um milhão, oitocentos e quarenta e quatro 

mil, oitocentos e noventa e seis euros e cinquenta e oito cêntimos).    

Resultado Líquido do Exercício de €4.625.045,55 (quatro milhões, seiscentos e vinte e 

cinco mil, quarenta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos).   

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor Deputado Luís Santos (PCP) 
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Iniciou a intervenção dizendo que, para 2017 estava prevista uma receita total de 31.742 

mil euros, mas a receita ficou só nos 22.140 mil euros, a diferença entre as previsões e a 

realidade foi mais de 30% de uma receita que ficou mais de 9600 euros abaixo das 

previsões sem contar com o saldo ano 2016. Depois do saldo de 2015 de mais de 4.600 

mil euros em 2016 o saldo saltou para quase 8 milhões de euros e em 2017 saltou para 

9.215 mil euros. Entre 2015 e 2017, e falam de uma subida de 4.615 mil euros, o que é 

mais do dobro. Aquele saldo é mais de 44% de toda a receita do ano e 3 vezes mais o 

valor do investimento. O plano plurianual de investimento tinha uma previsão de quase 

11 milhões de euros acabou por ter uma concretização abaixo dos 3 milhões de euros e 

só foi cumprido em 31,6. Com mais de 68% não realizado, quase tudo ficou outra vez por 

fazer, impressiona quando há tantos atrasos. Os orçamentos e os planos com aqueles 

conselhos de administração, as câmaras de maioria não tem rigor e só mesmo um mero 

pró-forma. Também ali nos serviços municipalizados assistem ano após ano à falta de 

investimento, também ali não tem sido por falta de financiamento que dinheiro é coisa 

que, pelos vistos, não falta. Mesmo descontando o valor da fatura assim diz que ainda 

não foi contabilizada, ainda sobra muito dinheiro para investir. Em Setembro de 2013 e 

havendo eleições em Outubro ficou a com a promessa de ser concluída a rede de esgotos, 

só promessas de mau pagador, a bem dizer com a gestão do Partido Socialista as 

prioridades também vão mudando com quem mudas de camisa por isso, até aos senhores 

devem baralhar com a troca. Entretanto, têm ainda muitos leirienses sem acesso à rede 

de esgotos, existe muito esgoto que não é tratado e na cidade de Leiria quem se passeia 

ao longo do rio pode sentir o esgoto a correr para o Lis, como já foi denunciado por eles 

várias vezes, vindo até diretamente da ETAR das Olhalvas. Outro problema é que o nível 

de adesão ao serviço é baixo e não se compreende que tão-pouco seja feito para alterar a 

situação, outro grande problema é o das fugas de água, por isso aceitam que não se 

invista com procedimentos para controlo das fugas e em obras para resolver o problema. 

Como sabem, a rede de águas em muitos sítios precisa ser renovada, também não 

aceitam que tão-pouco seja feito para resolver o problema. Aqueles documentos põem à 

vista a forma insatisfatória como o setor estratégico para a qualidade de vida, a defesa do 

Ambiente e o desenvolvimento tem sido tratado e a forma desastrada como serviços 

municipalizados estão a ser geridos, naturalmente que a avaliação da gestão da prestação 

de contas de 2006 é muito negativa.  

Intervenção do senhor Deputado Ricardo Gomes (PS) 

A sua intervenção foi para relatar as atividades dos SMAS Leiria relativamente ao ano de 

2017. Referiu que essas atividades basearam-se no plano plurianual de investimento que 

foi aprovado anteriormente naquela Assembleia Municipal e que basicamente segue 2 

eixos principais. O 1º eixo, e aquele que tem sido a estratégia principal dos SMAS, está 
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relacionado com a expansão da rede de saneamento no concelho. O 2º eixo tem a ver 

com a implementação de medidas que se traduzem em ações concretas relacionadas com 

a sustentabilidade económico-financeira e ao nível da melhoria da qualidade dos serviços 

prestados. De seguida fez referência a alguns pontos mais relevantes, alguns dos quais 

foi ao encontro das questões levantadas pelo seu antecessor. Relativamente à 

acessibilidade física do serviço, destacou o facto da rede de abastecimento público de 

água cobrir todo o concelho, sendo que a adesão ao serviço é da ordem dos 81% 

segundo dados de 2016 uma vez que, os dados relativamente a 2017 ainda não foram 

publicados pela ERSAR. Destacou ainda o aumento do número de ligações ao serviço de 

água e o aumento da cobertura do sistema de telegestão durante o ano de 2017 sendo 

que, a telegestão já inclui cerca de 55% das unidades do sistema de abastecimento 

público de água. Relativamente aos sistemas de drenagem de águas residuais, refere que 

a taxa de cobertura abrange cerca de 87% da população do concelho, sendo que o 

objetivo para os próximos anos é a conclusão da rede de saneamento, tal como foi já ali 

abordado várias vezes. No que se refere ao sistema de telegestão inclui atualmente cerca 

de 70% da rede de saneamento e a adesão ao serviço encontra-se nos 74% sendo que, 

também relativamente ao ano de 2017 houve um aumento do número de ligações aquele 

serviço (próximo das 2 mil ligações). Refere que o aumento de ligações aos serviços de 

água e saneamento deve-se à conclusão de obras um pouco por todo o concelho e às 

campanhas de sensibilização junto da população. A ligação às redes de água e 

saneamento é obrigatória sempre que essas infraestruturas estejam disponíveis junto às 

habitações até 20 metros de distância, de qualquer forma refere que é importante 

continuar a sensibilizar as pessoas e fazer com que elas acabem por fazer essa ligação. 

Quanto à acessibilidade económica, refere que o tarifário encontra-se de acordo com as 

recomendações da ERSAR, sobre as quais será aprovado um regulamento para a 

execução dessas tarifas, existindo além disso, tarifários sociais para famílias numerosas 

e/ou com fracos rendimentos. Relativamente à tarifa da água refere que o valor cobrado 

por este serviço está abaixo do valor médio do cluster da região onde se insere os SMAS 

e que em parte se deve às ações que têm vindo a ser implementadas nos últimos anos 

para melhoria da qualidade do serviço prestado (sem aumento de tarifas). Relativamente 

à tarifa de saneamento, encontra-se ligeiramente acima da média do cluster, mas é 

preciso perceber que atualmente a rede de saneamento ainda não abrange todo o 

concelho, pelo que o investimento requerido ainda é bastante avultado, como se pode 

constatar com os relatórios já apresentados no passado. De qualquer forma a tarifa 

enquadra-se dentro dos limites (máximo e mínimo) recomendados pela ERSAR. Neste 

enquadramento refere que o recurso a fundos comunitários é fundamental para concluir a 

rede de saneamento, num contexto de manutenção tarifária. Quanto à qualidade da 
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água, referiu que pelo 2º ano consecutivo, os SMAS foi distinguido com o selo da 

qualidade exemplar da água para consumo humano, ou seja, é o reconhecimento do 

investimento que tem vindo a ser feito na parte do controlo da qualidade da água, 

nomeadamente na construção do laboratório e na formação que os técnicos têm vindo a 

ter ao longo dos últimos anos. Referiu outra ação relativamente à qualidade da água, e 

que tem a ver com o facto de os SMAS estarem a implementar um plano de segurança da 

água, que resulta da publicação do decreto-lei nº152/2017, e cuja entrega à ERSAR é 

facultativa em 2019, mas obrigatória a partir de 2021. Disse que o SMAS está já numa 

fase de implementação daquele plano de segurança, mas disse que há entidades gestoras 

que nem sequer o começaram a desenvolver. Dali consegue-se demonstrar também o 

empenho que os colaboradores dos SMAS têm ao nível da qualidade da água para com os 

munícipes. Quanto à implementação de ações conducentes à eficiência energética 

apontou 3 aspetos: a remodelação de estações elevatórias, nomeadamente a substituição 

de grupos de bombas hidráulicas e de quadros elétricos; a otimização do funcionamento 

das estações elevatórias, permitindo desta forma reduzir os custos associados ao 

consumo de energia elétrica; e ainda a implementação de ações relacionadas com a 

redução das perdas de água, pois ao reduzir as perdas de água também se consegue 

reduzir os consumos de energia elétrica. Ao nível da redução das perdas de água 

destacou algumas intervenções, tais como: a instalação de válvulas redutoras de pressão, 

permitindo reduzir a pressão de serviço na rede de distribuição de água e 

automaticamente o caudal das fugas de água que se escapa através de pequenas ruturas 

que possam ocorrer na rede; o contro ativo de perdas e a reparação de ruturas, que é 

normal ocorrer quando uma rede está envelhecida; e ainda a remodelação das redes de 

distribuição de água. Ao nível da eficiência hídrica referiu que a percentagem de água não 

faturada é de aproximadamente 37%, de acordo com o relatório apresentado. Explicou 

que a água não faturada não corresponde necessariamente às perdas de água. A água 

não faturada, inclui não apenas as perdas de água mas também os erros de medição, as 

ligações clandestinas e os consumos autorizados não faturados. De qualquer forma é 

importante perceber que a percentagem de água não faturada é um problema sistémico, 

tal como se pode observar através dos relatórios anuais do setor publicados pela ERSAR, 

dado que ao longo de várias décadas houve uma falta de investimento neste setor, 

sobretudo ao nível dos sistemas na vertente em baixa, onde atualmente esta situação 

requer maior atenção. Disse que há entidades gestoras onde a percentagem de água não 

faturada pode chegar aos 70%. Entre as ações mais relevantes dos SMAS para reduzir a 

percentagem de água não faturada, destacou o estudo e a caracterização do sistema de 

abastecimento público de água que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos dois anos e 

cujos resultados começaram a surgir em 2017. Começou por referir a importância da 
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implementação de Zonas de Medição e Controlo, as ações de fiscalização de ligações 

ilícitas, a substituição de contadores (cerca de 4 mil), a instalação de datalogers nos 

grandes consumidores e ainda a aquisição de um equipamento para localização de fugas 

(geofone). Destacou também a importância da aquisição de um veículo de intervenção 

rápida, mais ligado à parte do saneamento. No que se refere aos recursos humanos 

evidenciou que no ano de 2017 houve um reforço do número de horas de formação para 

os colaboradores dos SMAS (transversais às várias divisões) e a remodelação das 

instalações (salas de formação e gabinetes), que permitiram melhorar as condições de 

trabalho. Quanto à proximidade com o cliente, recordou que os SMAS tem disponível um 

balcão digital de apoio ao cliente sendo que, no ano de 2017 verificou-se um aumento do 

número de utilizadores deste serviço. Fez referência também à nova aplicação móvel Lis-

aqua, recentemente lançada pelos SMAS, e que permite à população saber qual a 

qualidade da água em determinadas zonas do concelho, reportar ruturas que possam 

ocorrer na via pública, acompanhar as intervenções de reparação/manutenção da rede, 

entre outras funcionalidades. No que se refere ao exercício de 2017, destacou o resultado 

líquido de 4,5 milhões de euros e que está relacionado com a receita tarifária, a redução 

dos custos de ineficiência mas sobretudo devido às transferências de capital, provenientes 

de fundos comunitários já aprovados e creditados em 2017. Destacou o facto do plano 

plurianual de investimento em curso prever a reabilitação da rede de abastecimento de 

água, o controlo de afluências indevidas na rede de saneamento e ainda a conclusão da 

rede de saneamento no concelho e as obras necessárias à articulação entre o sistema na 

vertente em baixa com o sistema na vertente em alta. Concluiu, referindo que será 

necessário aumentar a comparticipação de fundos comunitários nos projetos 

estruturantes para o concelho, e que estão explanados no plano plurianual de 

investimento, e melhorar a eficiência e eficácia dos serviços de água e saneamento, por 

forma a aumentar progressivamente a qualidade destes serviços e a proteção do 

ambiente. 

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

pelo disposto da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º, ambas do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, deliberou por maioria com 3 abstenções e 8 votos 

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

deliberação de 3 de abril de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar os Documentos de prestação de contas dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria referentes ao ano de 2017. 

Ponto 

3.3.Relatório e Contas de 2017 e Relatório de Execução Orçamental do 4.º 

Trimestre do Teatro José Lúcio da Silva de 2017 – Apreciação e votação. 
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Súmula: Presente o Relatório e Contas do Teatro José Lúcio da Silva (TJLS) referente ao 

ano de 2017 para discussão e aprovação por parte da Assembleia Municipal, ao abrigo da 

alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

acompanhado, também, do Relatório de Execução Orçamental do 4.º Trimestre. 

Do Relatório e Contas do Teatro José Lúcio da Silva (TJLS), detalhado, entregue 

oportunamente, consta, entre outra, a seguinte informação: 

i)Total da receita: €1.120.206,02; 

ii)Resultado do Exercício: - €36.420,81; 

iii)Total da despesa: €1.156.626,83; 

iv)Total do ativo: €317.216,90; 

v)Total do capital próprio: €146.224.01; 

vi)Total do passivo: €170.992,89. 

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

Relatório e Contas do Teatro José Lúcio da Silva referente ao ano de 2017. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor Deputado Luís Santos (PCP) 

Disse que aquele relatório tem o mérito de levar elementos que dão suporte à reiterada 

crítica da falta de transparência e de opacidade da gestão do Teatro José Lúcio da Silva, 

que o PCP tem feito. Continua a diminuir o número de espectadores de cinema por falta 

de investimento no cinema digital, falta de investimento, o que têm a denunciar e criticar 

no conjunto e em cada elemento das entidades do município. Volta a ser ali preto no 

branco assumido em pleno. O mais visto segundo o relatório, foram as programações 

musicais e produções de teatro de cariz comercial o que não podia deixar de ser, uma vez 

que essa é a oferta maioritária e até uma parte importante da programação musical e de 

cariz essencialmente comercial. O entretenimento é a marca da programação e da política 

da maioria para a cultura, o que significa que a programação cultural em geral e do 

Teatro José Lúcio da Silva, em particular, é deficiente e do ponto de vista deles, não 

corresponde às necessidades culturais do concelho. O Teatro José Lúcio da Silva tem 

estatuto jurídico especial que em qualquer circunstância, só habilita a sua direção a gerir 

o próprio equipamento. A extensão da gestão do Teatro Miguel Franco que não vêm neste 

mandato é para ele questionável. Mas a entrega ao Teatro, de funções e à sua direção 

poderes para gerir e apoiar um conjunto de atividades de animação de rua, ou 

equipamento sobre os quais não tem nem pode ter, tutela extravasa o razoável e é do 

seu ponto de vista uma grave violação ao estatuto de teatro, e uma violação do quadro 

legal que informa o poder local. Consideram que naquele estado de coisas as regras 

próprias do quadro legal da Administração Pública em geral, das autarquias locais em 

particular, podem estar viciadas. Quando um Presidente da Câmara para justificar uma 
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opinião política sobre o relatório de contas ataca um amigo deles, é porque têm razão no 

que diz. É amigo do amigo que o Presidente conhece, tem muito prazer em selo lamenta 

que naquele espaço para salvaguardar a posição da Câmara perante o ataque político ou 

uma censura política, recorra aquele argumento. 

Intervenção do senhor Deputado Acácio Sousa (PS) 

Disse que as entidades públicas devem evitar ser atores sociais diretos, mas, no entanto, 

e no caso das autarquias, há áreas que não são cobertas pelos agentes sociais sejam eles 

desportivos culturais, sejam outros, e que realmente ali as entidades públicas, como é o 

caso das autarquias, podem e devem ter a iniciativa de trazer à população aquilo que 

normalmente não lhes é tão acessível. Tem a ver com os resultados do Teatro José Lúcio 

da Silva, que cabe no universo municipal e que o ano passado ali também foi acusado do 

resultado positivo ser uma consequência da programação comercial sem qualidade. Se se 

perder a perspetiva do alargamento de públicos, o prejuízo será maior e, portanto, 

também apresentará outras razões para atacar a gestão do Teatro. De qualquer maneira, 

o que têm ali e a função do Teatro e o que lhe está agregado é o serviço público que não 

é exatamente cinema, há concorrência privada para essa área, leva também cinema, 

portanto, os equipamentos que estão agregados ao Teatro José Lúcio da Silva levam 

também cinema, mas não é não é a sua função principal, esta é levar artes à população 

do concelho de Leiria. Vendo os números, os espectadores aumentaram o que é facto o 

indicador principal quando se quer levar a cultura à população. O número de espectadores 

aumentou face a uma programação com custos elevados, se viram a programação do ano 

passado do Teatro José Lúcio da Silva é uma programação de qualidade, uma produção 

extremamente cara e que, realmente dando resultados alargando o número de 

espectadores e tudo se deve a um controlo de custos de entradas, o que permite 

realmente um acesso mais alargado às pessoas aos munícipes, sejam eles leirienses ou 

de fora de Leiria. A cultura de facto tem um custo, devendo ser um recurso com retorno 

pode sê-lo se conseguir ser um recurso económico, mas deverá ser sempre um recurso 

de conhecimento, o que acontece, porque é de facto, um serviço público.  

Intervenção do senhor Deputado Gastão Neves (CDS) 

Começou por dizer que corrobora exatamente tudo o que o deputado Acácio de Sousa 

disse, mas acha que a câmara e todos eles conhecem o papel cultural que a câmara tem 

tido nomeadamente, naquela instalação e tem desenvolvido e para além da proximidade 

tem, de facto, o alargar do seu espectro, tem descoberto um mercado próprio para o seu 

desenvolvimento. Tinha uma dúvida que não punha em causa sequer a atuação de 

gestão, mas era um esclarecimento técnico para ter a percepção clara do custo da 

cultura. Acha que a câmara deve de facto apostar na cultura, aquela é uma instalação 

que está assumidamente na mão da autarquia, mas a única questão que colocou é mais 
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uma questão técnica para terem a percepção de quanto efetivamente que encargos é que 

tem, porque viu que havia uns resultados transitados negativos de 467.316 mil euros. 

Acredita que tenha tido dificuldade de ver tudo e que, apesar de os prazos serem 

cumpridos, não conseguem fazer a avaliação total de todos os documentos, mas viu que 

havia ali um desfasamento num parâmetro. Se por um lado têm pagamentos a 

fornecedores no valor de 827 mil euros e pagamentos a pessoal no valor de 283 mil 

euros, têm apenas recebimentos de 700 mil euros, havendo um défice de 350 mil euros. 

Por outro lado, percebeu que há um financiamento que cobre um fluxo de caixa, depois 

há um outro valor que entra, de 300 mil euros, mas não sabem a que título entra e de 

onde vem. Por outro lado, existe, de facto, um saldo negativo de 36 mil euros que não 

percebeu se vinha da compra de equipamentos e também não viu refletido nas contas 

que equipamento foi comprado. Se lhe perguntar como cidadão, não estava preocupado, 

embora com o respeito público não é aquele valor que o preocupava, era a questão de 

perceber apenas como é que, de facto, se chega aqueles valores, achando que há ali um 

desequilíbrio entre os pagamentos a fornecedores e pagamentos a pessoal e as receitas 

efetivas do Teatro.  

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD) 

Relativamente aquela questão do Teatro José Lúcio da Silva, ficou agradado com a 

performance da bancada do Partido Socialista, porque tiveram oportunidade de assistir a 

uma brilhante intervenção em tons cor-de-rosa, deputada Telma Curado e daquela vez, 

houve ali um refresh no balneário, apareceu o deputado Acácio de Sousa naquela matéria 

como o ponta de lança, não sabia se tinha a ver com a ênfase que o revisor de contas faz 

relativamente ao Teatro José Lúcio da Silva, em que se refere expressamente que está 

perdido mais de metade do capital referente àquela entidade. Se não estivesse 

“pendurado” no caminho da Câmara Municipal a própria instituição estaria em causa. Não 

sabe se aquela leitura é a mesma que a Câmara Municipal tem. Provavelmente não será, 

mas o senhor Presidente lhes diria com certeza sobre aquela matéria, alguma coisa.  

Intervenção do senhor Vice Presidente da Câmara Municipal Gonçalo Lopes  

Cumprimentou os presentes. 

Disse que iria tentar ser sintético nas questões que foram levantadas e também dar uma 

explicação relativamente aos resultados apresentados do Teatro José Lúcio da Silva. Os 

resultados negativos devem-se no essencial, ao investimento feito no apetrechamento 

das condições técnicas como já foi mencionado noutras ocasiões, como a iluminação, 

som, que são necessárias para apetrechar o Teatro e ainda precisa de mais. Foi um 

investimento totalmente suportando pelas receitas próprias e a câmara não suportou esse 

apoio, sabendo que esse património é municipal. Portanto, foi assumida essa despesa por 

opção própria do Teatro e a Câmara não deu o apoio que poderia ter dado por questões 
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que não estavam previstas no orçamento da Câmara. Esse investimento foi de 44 mil 

euros, a seu entender, era urgente fazê-lo e acharam que deviam apetrechar, continuar a 

fazer esse apetrechamento, mas daquela vez recorrendo também aquilo que será a 

aprovação de apoios específicos da câmara para apoio a investimento. Atualmente o 

único apoio, que está previsto no orçamento, é apoio à atividade corrente e recordou que 

tem sido mantido ao longo dos anos desde que chegaram à Câmara, sempre o mesmo 

nível de apoio, nunca houve um aumento e, naturalmente, os preços da atividade cultural 

no período pós-crise aumentar. Efetivamente o consumo de bens e serviços culturais 

estão mais caros à medida que a economia vai retomando o seu nível de consumo e 

crescimento no período pós troika. Para além disso, identificaram como motivos daquele 

défice, o aumento da atividade cultural não se aumenta de 23% o número de 

espetadores, não passam de 111 mil para 137 mil sem investir na programação cultural, 

fazendo mais atividades e apostando mais na cultura, há ali um forte investimento na 

atividade cultural. O resultado é recuperável, não é a primeira vez que têm resultados 

negativos, sempre que existem questões anormais no que diz respeito a investimentos e 

verificam aquele resultado mais abaixo. Como foi dito, os resultados transitados são um 

acumular de prejuízos ao longo de anos e desde que estão na câmara, este é o 2º ano 

que apresentam resultados negativos, o que significa que todo o outro que foi acumulado 

não é da sua gestão e por isso o objetivo é que, de facto que se vá diminuindo os 

resultados transitados negativos ao longo dos diversos exercícios. O Teatro José Lúcio da 

Silva, assume o serviço público na cultura mas também na área social. O ano de 2017 foi 

onde o Teatro cedeu a sua sala mais vezes para causas solidárias, identificando não como 

um custo, mas sim como um contributo nas cedências da sala para espetáculos de caráter 

solidário como foi exemplo, os incêndios do ano passado. Tiveram 3 espetáculos quer 

para Pedrógão Grande, quer o espetáculo do Ricardo Pereira, quer para o incêndio do 

Pinhal de Leiria, para qualquer um deles, o Teatro cedeu a sala e suportou todas as 

despesas inerentes com recursos humanos, SPA e, portanto, também deu o seu 

contributo aquelas causas. Acham que aquele resultado negativo poderá ser 

perfeitamente recuperado naquele exercício, por isso que estão a trabalhar. 

Relativamente a recursos humanos, o Teatro José Lúcio não manteve o seu nível de 

recursos humanos ao longo dos anos, não tem contratado embora necessite de contratar 

mais recursos humanos, o aumento de verificar nos recursos humanos resulta no 

essencial da reposição daquilo que são os cortes que tinham sido feitos no período da 

troika e, portanto, também a própria câmara viu a sua massa salarial aumentados os 

custos com recursos humanos, isso não implica aumento de pessoas a trabalhar no 

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

pelo disposto da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º, ambas do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, deliberou por maioria com 4 abstenções e 7 votos 

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

deliberação de 3 de abril de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar o Relatório e Contas de 2017 e Relatório de Execução 

Orçamental do 4.º Trimestre do Teatro José Lúcio da Silva de 2017. 

Ponto 

4. Procedimento concursal de recrutamento e seleção cargo direção intermédia 

1.º grau - Diretor Delegado Administração – Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: Os SMAS de Leiria pretendem que a Assembleia Municipal de Leiria, no uso da 

competência, e ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, designe para integrar o correspondente júri de recrutamento 

no âmbito do procedimento concursal de recrutamento para o Cargo Direção Intermédia 

1.º Grau - Diretor Delegado Administração, o presidente e os vogais, conforme abaixo se 

indica; e, ainda que a Assembleia Municipal Assembleia Municipal autorize a realização do 

compromisso plurianual nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro. 

Procedimento concursal para efeitos de recrutamento e seleção tendo em vista o 

provimento do titular de cargo de direção intermédia de 1.º grau, diretor delegado de 

administração: 

Área de Recrutamento: O titular do cargo será recrutado entre os trabalhadores em 

funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados na área 

da engenharia e ou economia e ou gestão de empresas, dotados de competência técnica 

e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo que reúnam seis 

anos de experiência profissional em funções cargos, carreiras ou categorias para cujo 

exercício seja exigível licenciatura. 

Perfil exigido: O titular do cargo será recrutamento de entre indivíduos com capacidade 

de liderança e gestão de pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e 

organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e 

mudança, capacidade de análise de informação e sentido critico, experiência profissional e 

formação técnica na área de atuação da unidade orgânica. 

Métodos de selecção: Avaliação curricular e entrevistas públicas. 

Composição do júri: 

Presidente: A Professora Adjunta da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Sr.ª Dr.ª 

Lígia Catarina Marques Febra; 
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Vogais: O Diretor Municipal da Administração da Câmara Municipal de Leiria, Sr. Dr. 

Gilberto Mendes Lopes e a Diretora de Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Eng.ª Maria Fernanda Rodrigues Guapo. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor Deputado Luís Santos (PCP) 

Disse que não têm problemas nenhuns em votar a maior parte das alíneas daquele ponto, 

apenas é um pouco estranho que é 1,7, o júri para o concurso de chefe de divisão do 

ambiente e saúde. Naquilo que são as tarefas que elenca vários municípios a área do 

Ambiente é das mais importantes em muitos municípios, mas não em Leiria. É feito um 

trabalho muito pouco interessante, com as câmaras que têm tido, o ambiente é um filho 

menor e agora essa prática de melhoridade acentua-se como se vê, com o júri que quer 

nomear. Como é possível para um Presidente de júri esteja indicado um professor da 

Escola Superior de Saúde, em vez de alguém da área do Ambiente. Disse que até parece 

que não querem ninguém da área do Ambiente à frente da divisão, será que da área de 

saúde querem? Se for assim, não faz qualquer sentido mesmo com os acordos. O governo 

PS em uma hora diz que o PSD sobre as autarquias área do Ambiente continua a ser 

muito mais relevante. O PCP discorda profundamente aquela visão e prática em 

consequência, votaram contra a nomeação daquele júri que não tem as condições 

necessárias e suficientes para exercer corretamente as suas funções.  

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

termos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 do artigo 13.º 

da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 

6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, deliberou por maioria com 3 

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

deliberação de 20 de março de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar o procedimento concursal de recrutamento e seleção 

cargo direção intermédia 1.º grau - Diretor Delegado Administração. 

Ponto 

5. Procedimento concursal de recrutamento e seleção cargo direção intermédia 

2.º grau - Chefe Divisão Administrativa, Financeira e Comercial – Apreciação, 

discussão e votação. 

Súmula: Os SMAS de Leiria pretendem que a Assembleia Municipal de Leiria, no uso da 

competência, e ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 do artigo 13.º da Lei nº 

49/2012, de 29 de agosto, designe para integrar o correspondente júri de recrutamento 

no âmbito do procedimento concursal de recrutamento para o Cargo Direçâo Intermédia 

2.º Grau - Chefe Divisão Administrativa, Financeira e Comercial, o presidente e os vogais, 
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conforme abaixo se indica; e, ainda que a Assembleia Municipal Assembleia Municipal 

autorize a realização do compromisso plurianual nos termos da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.  

Procedimento concursal para efeitos de recrutamento e seleção tendo em vista o 

provimento do titular de cargo de direção intermédia de 2.º grau, chefe de divisão 

administrativa, financeira e comercial: 

Área de Recrutamento: O titular do cargo será recrutado entre os trabalhadores em 

funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados na área 

da economia e ou química tecnológica e administração pública, dotados de competência 

técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo que 

reúnam quatro anos de experiência profissional em funções cargos, carreiras ou 

categorias para cujo exercício seja exigível licenciatura. 

Perfil exigido: O titular do cargo será recrutamento de entre indivíduos com capacidade 

de liderança e gestão de pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e 

organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e 

mudança, capacidade de análise de informação e sentido critico, experiência profissional e 

formação técnica na área de atuação da unidade orgânica. 

Métodos de seleção: Avaliação curricular e entrevistas públicas. 

Composição do júri: 

Presidente: A Professora Adjunta da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Sr.ª Dr.ª 

Inês Margarida Cadima Lisboa; 

Vogais: O Diretor Delegado de Administração dos Serviços Municipalizados de Leiria, Sr. 

Dr. Leandro Miguel Gomes de Sousa e a Chefe de Divisão Financeira da Câmara Municipal 

de Leiria, Sr.ª Dr.ª Graciete Maria Coelho Raposo Campos. 

Este assunto carece de votação. 

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

termos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 do artigo 13.º 

da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 

6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, deliberou por maioria com 3 

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

deliberação de 20 de março de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar o procedimento concursal de recrutamento e seleção 

cargo direção intermédia 2.º grau - Chefe Divisão Administrativa, Financeira e 

Comercial. 

Ponto 
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6. Procedimento concursal de recrutamento e seleção cargo direção intermédia 

2.º grau - Chefe Divisão de Planeamento e Projetos – Apreciação, discussão e 

votação. 

Súmula: Os SMAS de Leiria pretendem que a Assembleia Municipal de Leiria, no uso da 

competência, e ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, designe para integrar o correspondente júri de recrutamento 

no âmbito do procedimento concursal de recrutamento para o Cargo Direção Intermédia 

2.º Grau - Chefe Divisão de Planeamento e Projetos, o presidente e os vogais, conforme 

abaixo se indica; e, ainda que a Assembleia Municipal Assembleia Municipal autorize a 

realização do compromisso plurianual nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. 

Procedimento concursal para efeitos de recrutamento e seleção tendo em vista o 

provimento do titular de cargo de direção intermédia de 2.º grau, chefe de divisão de 

planeamento e projetos: 

Área de Recrutamento: O titular do cargo será recrutado entre os trabalhadores em 

funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados na área 

da engenharia civil, dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções 

de direção, coordenação e controlo que reúnam quatro anos de experiência profissional 

em funções cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício seja exigível licenciatura. 

Perfil exigido: O titular do cargo será recrutamento de entre indivíduos com capacidade 

de liderança e gestão de pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e 

organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e 

mudança, capacidade de análise de informação e sentido critico, experiência profissional e 

formação técnica na área de atuação da unidade orgânica. 

Métodos de selecção: Avaliação curricular e entrevistas públicas. 

Composição do júri: 

Presidente: O Professor Adjunto da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Sr. Dr. 

Ricardo de Jesus Gomes; 

Vogais: O Diretor Delegado de Administração dos Serviços Municipalizados de Leiria, Sr. 

Dr. Leandro Miguel Gomes de Sousa e a Chefe da Divisão de Planeamento, Ordenamento 

e Estratégia Territorial, da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Eng.ª Luísa Maria Silva 

Gonçalves. 

Este assunto carece de votação. 

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

termos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 do artigo 13.º 

da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 
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6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, deliberou por maioria com 3 

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

deliberação de 20 de março de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar o procedimento concursal de recrutamento e seleção 

cargo direção intermédia 2.º grau - Chefe Divisão de Planeamento e Projetos. 

O deputado Ricardo Gomes ausentou-se da sala e não votou por fazer parte do júri. 

Ponto 

7. Procedimento concursal de recrutamento e seleção cargo direção intermédia 

2º grau - Chefe Divisão de Obras e Fiscalização – Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: Os SMAS de Leiria pretendem que a Assembleia Municipal de Leiria, no uso da 

competência, e ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, designe para integrar o correspondente júri de recrutamento 

no âmbito do procedimento concursal de recrutamento para o Cargo Direção Intermédia 

2.º Grau - Chefe Divisão de Obras e Fiscalização, o presidente e os vogais, conforme 

abaixo se indica; e, ainda que a Assembleia Municipal Assembleia Municipal autorize a 

realização do compromisso plurianual nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.  

Procedimento concursal para efeitos de recrutamento e seleção tendo em vista o 

provimento do titular de cargo de direção intermédia de 2.º grau, chefe de divisão de 

obras e fiscalização: 

Área de Recrutamento: O titular do cargo será recrutado entre os trabalhadores em 

funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados na área 

da engenharia civil, dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções 

de direção, coordenação e controlo que reúnam quatro anos de experiência profissional 

em funções cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício seja exigível licenciatura. 

Perfil exigido: O titular do cargo será recrutamento de entre indivíduos com capacidade 

de liderança e gestão de pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e 

organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e 

mudança, capacidade de análise de informação e sentido critico, experiência profissional e 

formação técnica na área de atuação da unidade orgânica. 

Métodos de selecção: Avaliação curricular e entrevistas públicas. 

Composição do júri: 

Presidente: O Professor Adjunto da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Sr. Mestre 

Fernando Ferreira da Cruz; 

Vogais: O Diretor Delegado de Administração dos Serviços Municipalizados de Leiria, Sr. 

Dr. Leandro Miguel Gomes de Sousa e a Chefe da Divisão de Obras Municipais da Câmara 

Municipal de Leiria, Sr.ª Arquiteta Sandra Paula Cardoso Macedo. 
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Este assunto carece de votação. 

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

termos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 do artigo 13.º 

da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 

6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, deliberou por maioria com 4 

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

deliberação de 20 de março de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar o procedimento concursal de recrutamento e seleção 

cargo direção intermédia 2º grau - Chefe Divisão de Obras e Fiscalização. 

Ponto 

8. Procedimento concursal de recrutamento e seleção cargo direção intermédia 

2.º grau - Chefe Divisão de Exploração e Conservação – Apreciação, discussão e 

votação. 

Súmula: Os SMAS de Leiria pretendem que a Assembleia Municipal de Leiria, no uso da 

competência, e ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 do artigo 13. º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, designe para integrar o correspondente júri de recrutamento 

no âmbito do procedimento concursal de recrutamento para o Cargo Direçâo Intermédia 

2.º Grau - Chefe Divisão de Exploração e Conservação, o presidente e os vogais, 

conforme abaixo se indica; e, ainda que a Assembleia Municipal Assembleia Municipal 

autorize a realização do compromisso plurianual nos termos da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.  

Procedimento concursal para efeitos de recrutamento e seleção tendo em vista o 

provimento do titular de cargo de direção intermédia de 2.º grau, chefe de divisão de 

exploração e conservação: 

Área de Recrutamento: O titular do cargo será recrutado entre os trabalhadores em 

funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados na área 

da engenharia civil, dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções 

de direção, coordenação e controlo que reúnam quatro anos de experiência profissional 

em funções cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício seja exigível licenciatura. 

Perfil exigido: O titular do cargo será recrutamento de entre indivíduos com capacidade 

de liderança e gestão de pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e 

organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e 

mudança, capacidade de análise de informação e sentido critico, experiência profissional e 

formação técnica na área de atuação da unidade orgânica. 

Métodos de selecção: Avaliação curricular e entrevistas públicas. 

Composição do júri: 
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Presidente: O Professor Adjunto da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Sr. Dr. 

Ricardo de Jesus Gomes. 

Vogais: O Diretor Delegado de Administração dos Serviços Municipalizados de Leiria, Sr. 

Dr. Leandro Miguel Gomes de Sousa e o Chefe da Divisão de Obras Municipais da Câmara 

Municipal de Leiria, Sr. Eng.º Luís Silva Oliveira. 

Este assunto carece de votação. 

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

termos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 do artigo 13.º 

da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 

6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, deliberou por maioria com 4 

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

deliberação de 20 de março de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar o procedimento concursal de recrutamento e seleção 

cargo direção intermédia 2.º grau - Chefe Divisão de Exploração e Conservação. 

O deputado Ricardo Gomes ausentou-se da sala e não votou por fazer parte do júri. 

Ponto 

9. Procedimento concursal de recrutamento e seleção cargo direção intermédia 

3.º grau - Chefe de Unidade de Laboratório e Controlo de Qualidade – Apreciação, 

discussão e votação. 

Súmula: Os SMAS de Leiria pretendem que a Assembleia Municipal de Leiria, no uso da 

competência, e ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, designe para integrar o correspondente júri de recrutamento 

no âmbito do procedimento concursal de recrutamento para o Cargo Direção Intermédia 

3.º Grau - Chefe de Unidade de Laboratório e Controlo de Qualidade, o presidente e os 

vogais, conforme abaixo se indica; e, ainda que a Assembleia Municipal Assembleia 

Municipal autorize a realização do compromisso plurianual nos termos da alínea c) do n.º 

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

Procedimento concursal para efeitos de recrutamento e seleção tendo em vista o 

provimento do titular de cargo de direção intermédia de 3.º grau, chefe de unidade de 

laboratório e controlo de qualidade: 

Área de Recrutamento: O titular do cargo será recrutado entre os trabalhadores em 

funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados na área 

de farmácia e ou engenharia química e ou engenharia alimentar, dotados de competência 

técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo que 

reúnam dois anos de experiência profissional em funções cargos, carreiras ou categorias 

para cujo exercício seja exigível licenciatura. 
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Perfil exigido: O titular do cargo será recrutamento de entre indivíduos com capacidade 

de liderança e gestão de pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e 

organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e 

mudança, capacidade de análise de informação e sentido critico, experiência profissional e 

formação técnica na área de atuação da unidade orgânica. 

Métodos de selecção: Avaliação curricular e entrevistas públicas. 

Composição do júri: 

Presidente: A Professora Adjunta da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Sr.ª Dr.ª 

Judite dos Santos Vieira; 

Vogais: O Diretor Delegado de Administração dos Serviços Municipalizados de Leiria, Sr. 

Dr. Leandro Miguel Gomes de Sousa e a Chefe da Divisão de Planeamento, Ordenamento 

do Território e Estratégia Territorial da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Eng.ª Luísa Maria 

Silva Gonçalves. 

Este assunto carece de votação. 

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

termos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 do artigo 13.º 

da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 

6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, deliberou por maioria com 4 

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

deliberação de 20 de março de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar o procedimento concursal de recrutamento e seleção 

cargo direção intermédia 3.º grau - Chefe de Unidade de Laboratório e Controlo 

de Qualidade. 

Ponto 

10. Procedimento concursal de recrutamento e seleção cargo direção intermédia 

3.º grau - Chefe de Unidade de Eletromecânica e Serralharia – Apreciação, 

discussão e votação. 

Súmula: Os SMAS de Leiria pretendem que a Assembleia Municipal de Leiria, no uso da 

competência, e ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, designe para integrar o correspondente júri de recrutamento 

no âmbito do procedimento concursal de recrutamento para o Cargo Direção Intermédia 

3.º Grau - Chefe de Unidade de Eletromecânica e Serralharia, o presidente e os vogais, 

conforme abaixo se indica; e, ainda que a Assembleia Municipal Assembleia Municipal 

autorize a realização do compromisso plurianual nos termos da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.  
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Procedimento concursal para efeitos de recrutamento e seleção tendo em vista o 

provimento do titular de cargo de direção intermédia de 3º grau, chefe de unidade de 

eletromecânica e serralharia: 

Área de Recrutamento: O titular do cargo será recrutado entre os trabalhadores em 

funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados na área 

de engenharia eletromecânica e de computadores, dotados de competência técnica e 

aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo que reúnam dois 

anos de experiência profissional em funções cargos, carreiras ou categorias para cujo 

exercício seja exigível licenciatura. 

Perfil exigido: O titular do cargo será recrutamento de entre indivíduos com capacidade 

de liderança e gestão de pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e 

organização, capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e 

mudança, capacidade de análise de informação e sentido critico, experiência profissional e 

formação técnica na área de atuação da unidade orgânica. 

Métodos de selecção: Avaliação curricular e entrevistas públicas. 

Composição do júri: 

Presidente: O Professor Adjunto da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Sr. Dr. 

Pedro José Franco Marques; 

Vogais: O Diretor Delegado de Administração dos Serviços Municipalizados de Leiria, Sr. 

Dr. Leandro Miguel Gomes de Sousa e o Chefe da Divisão de Manutenção e Conservação, 

Sr. Eng.º Luís Silva Oliveira. 

Este assunto carece de votação. 

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

termos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 do artigo 13.º 

da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 

6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, deliberou por maioria com 4 

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

deliberação de 20 de março de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar o procedimento concursal de recrutamento e seleção 

cargo direção intermédia 3.º grau - Chefe de Unidade de Eletromecânica e 

Serralharia. 

Ponto 

11. Abertura de procedimentos concursais de recrutamento e seleção com vista 

ao provimento de titulares de cargos de direção intermédia de 2.º e 3.º graus - 

Propostas para designação, pela Assembleia Municipal de Leiria, dos 

correspondentes júris de recrutamento – Apreciação, discussão e votação. 
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Súmula: A Câmara Municipal de Leiria deliberou, em reunião de 20.03.2018, aprovar a 

abertura de procedimentos concursais e, bem assim, propor à Assembleia Municipal de 

Leiria que designe, para integrar os correspondentes júris de recrutamento, os elementos 

a seguir indicados: 

1. Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento 

do titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe da Divisão de 

Contratação Pública, do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Leiria (Referência PC 

3/2018): o Professor Adjunto da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico de Leiria, Sr. Professor Doutor João Álvaro Poças Santos (Presidente), o 

Diretor Municipal de Administração da Câmara Municipal de Leiria, Sr. Dr. Manuel Gilberto 

Mendes Lopes (1.º Vogal) e o Diretor Delegado de Administração dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, Sr. Dr. Leandro Miguel Gomes Sousa 

(2.º Vogal). 

2. Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento 

do titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe da Divisão de 

Recursos Humanos, do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Leiria (Referência PC 

4/2018): a Professora Adjunta da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico de Leiria, Sr.ª Professora Doutora Tânia Matos Gomes Marques (Presidente), o 

Diretor Municipal de Administração da Câmara Municipal de Leiria, Sr. Dr. Manuel Gilberto 

Mendes Lopes (1.º Vogal) e o Diretor Delegado de Administração dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, Sr. Dr. Leandro Miguel Gomes Sousa 

(2.º Vogal). 

3. Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento 

do titular do cargo de direção intermédia de 3.º grau, de Chefe da Unidade de 

Licenciamentos Diversos, do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Leiria 

(Referência PC 5/2018): o Professor Adjunto da Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

do Instituto Politécnico de Leiria, Sr. Professor Doutor João Álvaro Poças Santos 

(Presidente), o Diretor Municipal de Administração da Câmara Municipal de Leiria, Sr. Dr. 

Manuel Gilberto Mendes Lopes (1.º Vogal) e o Diretor Delegado de Administração dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, Sr. Dr. Leandro Miguel Gomes 

Sousa (2.º Vogal). 

4. Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento 

do titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe da Divisão de 

Habitação e Loteamentos, do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Leiria 

(Referência PC 6/2018): a Professora Coordenadora da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, Sr.ª Professora Doutora Helena Maria Coelho 

Rocha Terreiro Galha Silva Bártolo (Presidente), a Diretora do Departamento de 
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Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Eng.ª Maria 

Fernanda Rodrigues Guapo (1.º Vogal) e a Chefe da Divisão de Planeamento e Projeto 

dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, Sr.ª Eng.ª Teresa Paula 

Silva Mariano (2.º Vogal). 

5. Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento 

do titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe da Divisão de 

Indústria, Comércio e Serviços, do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Leiria 

(Referência PC 7/2018): a Professora Coordenadora da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, Sr.ª Professora Doutora Helena Maria Coelho 

Rocha Terreiro Galha Silva Bártolo (Presidente), a Diretora do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Eng.ª Maria 

Fernanda Rodrigues Guapo (1.º Vogal) e a Chefe da Divisão Administrativa, Financeira e 

da Comercial dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, Sr.ª Dr.ª 

Carla Sofia Carvalho Faustino (2.º Vogal). 

6. Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento 

do titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe da Divisão de 

Desenvolvimento Económico, do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Leiria 

(Referência PC 8/2018): o equiparado a Professor Adjunto da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, Sr. Professor Doutor José 

Guilherme Leitão Dantas (Presidente), o Diretor Municipal de Administração da Câmara 

Municipal de Leiria, Sr. Dr. Manuel Gilberto Mendes Lopes (1.º Vogal) e o Diretor 

Delegado de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 

Leiria, Sr. Dr. Leandro Miguel Gomes Sousa (2.º Vogal). 

7. Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento 

do titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe da Divisão de 

Ambiente e Saúde, do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Leiria (Referência PC 

9/2018): o Professor Coordenador da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 

Leiria, Sr. Professor Doutor José Carlos Rodrigues Gomes (Presidente), o Diretor Municipal 

de Administração da Câmara Municipal de Leiria, Sr. Dr. Manuel Gilberto Mendes Lopes 

(1.º Vogal) e o Diretor Delegado de Administração dos Serviços Municipalizados de Água 

e Saneamento de Leiria, Sr. Dr. Leandro Miguel Gomes Sousa (2.º Vogal). 

Este assunto carece de votação. 

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

termos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 do artigo 13.º 

da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 

6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, deliberou por maioria com 4 
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abstenções e 1 voto contra, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria 

contida em sua deliberação de 20 de março de 2018, cujo teor se dá por 

transcrito, em consequência, aprovar Abertura de procedimentos concursais de 

recrutamento e seleção com vista ao provimento de titulares de cargos de 

direção intermédia de 2.º e 3.º graus. 

Ponto 

12.Adesão ao projeto “Cultura para Todos” eleito no contexto do Orçamento 

Participativo Portugal 2017– Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: A proposta aprovada na reunião ordinária da Câmara Municipal do pretérito dia 

22 de março, oportunamente distribuída, consubstanciada na isenção do pagamento de 

entradas no Museu de Leiria, Moinho do Papel, m|i|mo – museu da imagem em 

movimento, Agromuseu Municipal D. Julinha e Castelo, durante um ano (a contar do início 

do projecto) para os jovens nascidos no ano de 2000, surgiu e desenvolveu-se na 

sequência do pedido do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliações Culturais, que 

remeteu uma informação da Senhora Secretária de Estado Adjunta da Modernização 

Administrativa e do Senhor Secretário de Estado da Cultura, apelando à adesão dos 

municípios na sequência do projeto “Cultura para Todos”, eleito no contexto do 

Orçamento Participativo Portugal 2017. 

Durante o ano de 2017, decorreu o primeiro Orçamento Participativo Portugal, uma 

iniciativa do Governo que promoveu a apresentação de propostas dos cidadãos, 

incentivando a participação na vida política e social e a dinamização de projetos a nível 

nacional e regional.  

Um dos projetos vencedores a nível nacional “Cultura para Todos”, é sustentado no 

princípio da cultura como um pilar fundamental da educação, sentimento de pertença e 

de integração do indivíduo na sociedade. Para a operacionalização do projeto está a ser 

criado um programa de facilitação do acesso à cultura que passa pela garantia de que 

todos os jovens que completem 18 anos em 2018 tenham acesso gratuito a diversos 

espaços culturais, durante um ano. 

O Ministério da Cultura irá disponibilizar a entrada gratuita dos jovens nascidos em 2000 

nos serviços por si tutelados, durante um ano após o lançamento do projeto, que o 

Governo previa para o final do primeiro trimestre de 2018. 

Para maximizar o impacto desta iniciativa e garantir maior paridade de acesso à cultura a 

jovens de todo o País, o Governo solicitou às autarquias, designadamente ao Município de 

Leiria, a adesão a este projeto, que consubstancia uma forma de complementar e alargar 

o projecto executado pela Administração Central. 

O objetivo da proposta de deliberação da Câmara Municipal é que a Assembleia Municipal 

(à semelhança das edições anteriores) aprove: 
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i) A isenção do pagamento das entradas no Museu de Leiria, Moinho do Papel, m|i|mo – 

museu da imagem em movimento, Agromuseu Municipal D. Julinha e Castelo, durante um 

ano (a contar da data do início do projecto) aos jovens nascidos no ano de 2000; 

ii) Que esta decisão tenha efeitos retroativos à data da deliberação da Câmara Municipal 

[22.03.2018]. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção da senhora Deputada Cristina Coelho (PAN) 

Começou por dizer que relativamente ao projeto cultura para todos, o PAN, pensa que 

devia ser mais alargada. Leiria tem nos últimos anos crescido em termos de oferta 

cultural e tem agora à disposição vários museus e monumentos. Entendem que os 

leirienses deveriam ser privilegiados e que o projeto deveria ser mesmo para todos. O 

PAN sugere que os habitantes do concelho de Leiria tenham entrada gratuita nos museus 

e monumentos, mediante a apresentação de um documento que comprova a sua 

residência, à semelhança do que sucede noutros concelhos do país como no concelho de 

Sintra, por exemplo. Essa oferta aos leirienses viria enriquecer a sua cultura e o 

enriquecimento da oferta que o seu concelho tem. Traria mais visitantes aos museus e 

facilitaria a sua divulgação. As pessoas de todas as idades devem ter igual oportunidade 

de acesso à cultura.  

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

termos do disposto nas alíneas j) e 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 22 de março de 

2018, cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar a adesão ao 

projeto “Cultura para Todos” eleito no contexto do Orçamento Participativo 

Portugal 2017. 

Ponto 

13. Vouchers Museus de Leiria para 2018 – Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: Pretendendo dar continuidade a uma estratégia de fidelização e atração de 

turistas a Leiria, e à semelhança das ações executadas nos últimos anos, propõe-se para 

2018, a promoção dos Vouchers Museus de Leiria. 

Tendo esta iniciativa como principais objetivos o desenvolvimento da economia local e o 

consequente aumento de visitantes aos espaços museológicos municipais, a oferta de 

vouchers será materializada nos seguintes moldes: 

i)1.050 vouchers com ingresso no Castelo de Leiria, m|i|mo – museu da imagem em 

movimento, Moinho do Papel e Agromuseu Municipal D. Julinha, no valor total de 

€4.200,00 (Bilhete conjunto 4 Museus, no valor de €4,00, conforme valor de tabela); 
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ii)200 vouchers com ingresso no Castelo de Leiria, m|i|mo – museu da imagem em 

movimento, Moinho do Papel, Agromuseu Municipal D. Julinha e Museu de Leiria, no valor 

total de €1.800,00 (Bilhete conjunto 4 Museus, no valor de €4,00 e Bilhete Museu de 

Leiria, no valor de €5,00, conforme valores de tabela). 

O objetivo da proposta de deliberação da Câmara Municipal é que a Assembleia Municipal 

(à semelhança das edições anteriores) aprove: 

i) A oferta dos vouchers acima indicados [1.050 + 200]; 

ii) Que esta decisão tenha efeitos retroativos à data de 20 de fevereiro. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD) 

Fez uma observação de língua portuguesa, onde pediu para substituir a palavra vouchers 

por ingressos, pois a língua portuguesa tem palavras para qualificar aqueles 

instrumentos. 

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

termos do 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 20 de fevereiro de 

2018, cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar a promoção de 

Vouchers Museus de Leiria para 2018. 

Ponto 

14. Festa dos Museus 2018 – Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: O Município de Leiria irá realizar a terceira edição do projeto “Festa dos Museus”, 

iniciativa que celebra artes e património, com uma programação assente na qualidade do 

associativismo de Leiria. 

A Festa dos Museus nasceu a pretexto do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios e 

tem sido um investimento de sucesso, visível logo pela forte adesão nos anos anteriores  

De 16 a 22 de Abril, sete espaços culturais vão ser o palco de uma vasta programação 

que vai estender-se ao Castelo de Leiria, m|i|mo – Museu da Imagem em Movimento, 

Museu de Leiria, Centro de Diálogo Intercultural de Leiria, Moinho do Papel, Agromuseu 

Municipal D. Julinha e Centro de Interpretação do Abrigo do Lagar Velho, que irão acolher 

mais de 67 atividades distribuídas por visitas guiadas, serviços educativos, exposições, 

dança, cinema e teatro, ilusionismo, cinema e música, só para mencionar algumas das 

atividades, cujo programa consta da deliberação oportunamente distribuída. 

O objetivo da proposta de deliberação da Câmara Municipal é que a Assembleia Municipal 

(à semelhança das edições anteriores) aprove: 

i) Entradas livres nos dias 16 a 22 de abril, nos espaços Castelo de Leiria, m|i|mo - 

museu da imagem em movimento, Moinho do Papel, Museu de Leiria e Agromuseu 
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Municipal Dona Julinha previstas no Regulamento da Tabela de Taxas do Município de 

Leiria [com exceção das entradas para os seguintes concertos: concerto de piano com 

Joana Gama (5,00€), Sean Riley (5,00€), Kilimanjaro, Dirty Coal Train e Victor Torpedo 

Karaoke (5,00€), Omiri e Beatbombers (5,00€) a submeter posteriormente à Assembleia 

Municipal]; 

ii) Que esta decisão tenha efeitos retroativos à data de 16 de abril, data do início do 

evento. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor Deputado Pereira de Melo (PSD) 

Disse ser estranho que apareça ali a votação de uma coisa que já ocorreu. Tudo isso já se 

realizou em Abril, portanto, não sabe porque é que a Câmara Municipal não teve tempo 

para levar oportunamente ali, levando apenas depois de se ter realizado. Suponha-se que 

não era aprovado, não sabe o que sucedia, mas como tem a maioria absoluta sabe que é 

aprovado. O PSD vai abster-se, porque realmente não tem votação possível, já ocorreu e 

o resultado da votação não tem nenhum valor.  

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

termos do disposto na da alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, deliberou por maioria com 7 abstenções, aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 17 de 

abril de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar a Festa 

dos Museus 2018. 

Ponto 

15. Museu mais Ativo 2018 – Roteiro para a Inclusão – Apreciação, discussão e 

votação. 

Súmula: Pretende a Câmara Municipal de Leiria adaptar o programa “Museu mais Ativo” 

numa vertente mais inclusiva, através da criação do roteiro para a inclusão. 

Os objectivos principais deste projeto são os seguintes:  

i) Permitir, a todos as pessoas com deficiência do concelho, a visita e o conhecimento de 

museus e núcleos museológicos: Moinho do Papel, Agromuseu Municipal D. Julinha, 

m|i|mo – museu da imagem e movimento, Museu de Leiria, Museu Etnográfico do 

Freixial, Museu do Casal de Monte Redondo, Casa do Pintores e Centro de Dialogo 

intercultural de Leiria; 

ii) Proporcionar o enriquecimento cultural, a participação ativa dos intervenientes e a 

divulgação dos espaços; 

iii) Promover o convívio e a integração pessoal e social nos museus que, para além de 

espaços com identidade cultural, são espaços de troca, de descoberta, criação e 

sobretudo espaços de memória, de história e de vida; 
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iv) Passar uma tarde diferente e divertida. 

Assim, propõe-se que a Assembleia Municipal aprove: 

i) A criação do Roteiro para Inclusão proporcionando visitas gratuitas aos utilizadores das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, que desenvolvem respostas sociais na 

área da deficiência; 

ii) Que o Projeto “Museu mais Ativo” ofereça visitas guiadas e gratuitas, em dia a definir 

com os espaços museológicos e as IPSS, de maio a dezembro de 2018, realizadas entre 

as 14h e as 18h, devendo o Município de Leiria assegurar as despesas inerentes ao 

seguro. 

Este assunto carece de votação. 

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

termos do 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 17 de abril de 2018, 

cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar o Roteiro para a 

Inclusão – Museu mais Ativo 2018. 

Ponto 

16. Minuta de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências no 

âmbito da Educação – Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: O objetivo da deliberação epigrafada é que a Assembleia Municipal, ao abrigo da 

sua competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, aprove a celebração do contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências no âmbito da Educação, cuja deliberação da Câmara 

Municipal, de 17 de abril de 2018, já foi distribuída.  

O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, prevê dois 

instrumentos jurídicos para a delegação de competências dos Municípios nas Freguesias, 

a saber:  

a) Os contratos interadministrativos (artigo 120.º);  

b) Os acordos de execução (artigo 133.º).  

O artigo 120.º combinado com o artigo 131.º do referido diploma, prevê a concretização 

da delegação de competências através da celebração de contratos interadministrativos, 

entre órgãos de municípios e órgãos das freguesias e que pode efetuar-se em todos os 

domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito 

dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais.  

O artigo 132.º do mesmo diploma enumera as competências municipais suscetíveis de 

delegação nas juntas de freguesia, sendo que as não previstas neste normativo, podem 

ser delegadas por contrato interadministrativo. 
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Através de acordos de execução, as juntas de Freguesia têm assegurado as pequenas 

reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino 

básico e manutenção dos seus espaços envolventes. 

Contudo, sendo preocupação do Município proporcionar melhorias significativas nos 

espaços escolares, cujas competências vão para além das previstas no já referido artigo 

132.º, e no sentido de se preparar atempadamente o próximo ano letivo 2018/2019, 

propõe-se que a Assembleia Municipal aprove a celebração de CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA 

EDUCAÇÃO, nos termos propostos na deliberação aprovada pela Câmara Municipal em 17 

de abril de 2018. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor Deputado Luís Santos (PCP) 

Disse não terem encontrado uma explicação que justificasse a discrepância de valores per 

capita entre as várias freguesias. Como por exemplo, a União de freguesias de Leiria, 

Pousos, Barreira e Cortes são 1684,70 por aluno, a União de freguesias de Colmeias e 

Memória, 446,43 por aluno, na União de freguesias de Marrazes e Barosa, 226,54. Foi só 

uma explicação sobre aquela discrepância de valores. 

Intervenção do senhor Deputado Fernando Elias (PS) 

Disse que foi ali falado da Base Aérea de Monte Real, uniu todos os deputados não os 

separou e porquê? Porque é um investimento seguro que projeta futuro, 

desenvolvimento, impacto estrutural em toda a região. Houve intervenções que os 

situaram perante aquele contexto. Mas estão a falar num ponto da educação. Também 

falaram ali de centros escolares de uma forma rápida, aqueles são como aeródromos, 

construídos ganham escala, posicionamento estratégico, são uma alavanca, uma porta de 

entrada para o desenvolvimento do plano educativo local e regional. Geram melhor 

qualidade da Educação às populações, melhores condições locais, espaços 

multifuncionais, salas de informática, mais conforto, mais segurança, melhores recreios, 

melhor apoio e assistência à família, mas sobretudo, uma articulação funcional entre os 

currículos da educação pré-escolar e do 1º ciclo articulação muito integrada no que é uma 

formação integral das crianças e dos jovens. É parecido ao modelo do 2º ciclo do ensino 

básico, 5º e 6º ano. Mais essencial ainda, promovem os espaços de que dispõem, de 

trabalho colaborativo. Sabe-se transversalmente por toda a Europa que o trabalho 

colaborativo entre docentes é um preditor de sucesso escolar. Ficou contente de ter 

ouvido ao longo daquela sessão, o que foi falado que deve ser um bom investimento. 

Promover a construção e desenvolvimento de centros escolares. Aquele é um espaço de 

política onde se debatem as políticas, fazer aquela promoção, o investimento é 
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inequivocamente criar impacto estrutural, naquilo a que chamam o plano educativo, é 

investimento, é projetar o futuro, estão no bom caminho.  

Intervenção do senhor Vice Presidente da Câmara Municipal Gonçalo Lopes  

Respondendo ao deputado Luís Santos do PCP, disse que a diferença existe porque não é 

pelo número de alunos que se atribuiu o apoio, tem em conta a natureza e o tipo de obra 

que se pretende efetuar.  

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

termos do disposto na alínea k) 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 17 de abril de 2018, 

cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar a Minuta de Contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências no âmbito da Educação. 

Ponto 

17. 2.ª Alteração por Adaptação ao Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria- 

Atualização do PDM, por força da entrada em vigor do Programa da Orla Costeira 

Ovar-Marinha Grande (POC-OMG) – Para conhecimento. 

Súmula: Submete-se à Assembleia Municipal, para conhecimento, a alteração por 

adaptação do Plano Diretor Municipal, devido à aprovação do Programa da Orla Costeira 

Ovar-Marinha Grande (POC-OMG) em Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2017, 

de 10 de agosto (RCM), a qual estabelece na alínea b) do n.º 3 que, a sua entrada em 

vigor implica a atualização das normas do Plano Diretor Municipal de Leiria, que sejam 

incompatíveis com o Programa. 

Em cumprimento do previsto no n.º 3 do artigo 121.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 

de maio, a alteração por adaptação depende de mera declaração da entidade responsável 

pela elaboração do plano, a qual deve ser emitida, no prazo de 60 dias, através da 

alteração dos elementos que integram ou acompanham o instrumento de gestão 

territorial a alterar, na parte ou partes relevantes, aplicando-se o disposto no capítulo IX 

do RJIGT. 

Ainda, em cumprimento do previsto no n.º 4 do artigo 121.º do RJIGT, a declaração 

acima referida é, transmitida previamente ao órgão competente pela aprovação do 

programa ou plano, quando este seja diferente do órgão responsável pela respetiva 

elaboração, sendo depois transmitida à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional territorialmente competente e remetida para publicação e depósito. 

Proposta submetida a deliberação da Câmara Municipal, datada de 17 de abril de 2018. 

Este assunto não carece de votação. 
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A Assembleia Municipal de Leiria, tomou conhecimento da 2.ª Alteração por 

Adaptação ao Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria- Atualização do PDM, por 

força da entrada em vigor do Programa da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande 

(POC-OMG). 

Ponto 

18. Modificação aos Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências para a Gestão e Manutenção dos Pavilhões Desportivos Municipais 

– Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: Os municípios, por força do preceituado na alínea f) do n.º 2 do artigo 23.° do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dispõem de atribuições no domínio dos 

tempos livres e desporto, e que, para o desenvolvimento destas atribuições, compete às 

câmaras municipais criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de 

circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos 

integrados no património do município ou colocados, por lei, sob administração municipal, 

conforme fixado na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.° do Anexo I ao referido diploma 

legal. 

Da conjugação do disposto no n.º 2 do artigo 117.º com o artigo 131.°, ambos do Anexo 

I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os municípios, através dos seus órgãos, para a 

prossecução das suas atribuições em todos os domínios dos interesses próprios das 

populações das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de 

proximidade e do apoio direto às comunidades locais, podem delegar competências nos 

órgãos daquelas, nomeadamente, a gestão dos Pavilhões Desportivos Municipais (PDM), 

pertencentes a esta Autarquia, ficando melhor acautelada se delegada nas freguesias, em 

virtude de se encontrarem mais próximas das populações e, por isso, serem melhor 

conhecedoras das necessidades destas, concretizada através da celebração de contrato 

interadministrativo, referentes aos PDM de Arrabal, Bajouca, Caranguejeira, Carreira, 

Colmeias, Correia Mateus e Pousos,  Maceira, Santa Eufémia e Souto da Carpalhosa.  

Das negociações entre o Município de Leiria e as Freguesias gestoras dos Pavilhões 

Desportivos Municipais, nos termos da alínea i), do n.º 1 do artigo 16.º e alínea l), do n.º 

1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, resultou confiar a 

responsabilidade da Direção Técnica dos Pavilhões Desportivos, de acordo com o disposto 

no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de junho e Decreto-Lei n.º 271/2009, 

às respectivas Freguesias, bem como, pelo acréscimo de uma verba mensal de €100,00 

por Pavilhão Desportivo Municipal, para fazer face aos encargos relativos à contratação de 

um trabalhador que desempenhe as funções de direcção técnica, enunciadas na legislação 

em vigor relativamente a esta matéria, de forma a harmonizar as obrigações dos 

outorgantes, com efeitos a partir de 1 de maio de 2018. 
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Para o efeito, é necessário proceder-se às correspondentes adequações de escrita 

decorrentes desta modificação, nomeadamente nas Cláusulas 9.ª, 12.ª, 13.ª, 15.ª, 17.ª e 

19.ª. 

O objetivo da deliberação epigrafada é que a Assembleia Municipal, em conformidade com 

o preceituado na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, aprove a minuta de Modificação ao Contrato Interadministrativo de Delegação 

de Competências para a Gestão e Manutenção dos Pavilhões Desportivos Municipais, nos 

termos propostos na deliberação aprovada pela Câmara Municipal e oportunamente 

distribuída. 

Este assunto carece de votação. 

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

termos do disposto na alínea k) 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 17 de abril de 2018, 

cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar a Modificação aos 

Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências para a Gestão e  

Manutenção dos Pavilhões Desportivos Municipais. 

Ponto 

19. Apoio à Freguesia de Caranguejeira para a manutenção do relvado do Campo 

da Mata – Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: O Município de Leiria assegurou durante vários anos a manutenção do relvado 

do Campo da Mata; 

Porém, mais recentemente, foi ganhando corpo a ideia de que a gestão e manutenção 

dos equipamentos desportivos fica devidamente acautelada se essa responsabilidade for 

assumida pelas freguesias, em virtude de se acharem mais perto das populações e, por 

isso, melhor conhecedoras das necessidades destas, permitindo-lhes, assim, rentabilizar 

os meios e desempenhar com maior celeridade e eficácia as competências relacionadas 

com esse objeto. 

Neste sentido, desde 2015, os órgãos municipais competentes propuseram e aprovaram 

um apoio à Freguesia de Caranguejeira para fazer face aos custos com a manutenção 

desta instalação, designadamente para a contratualização de serviços especializados, 

traduzindo-se num apoio imprescindível, atendendo ao facto de se tratar de campos 

relvados, cujos custos de manutenção são largamente superiores aos custos de 

manutenção de outras tipologias de infraestruturas desportivas. 

Esta estratégia dos últimos três anos tem sido bem-sucedida, razão pela qual deve 

manter-se para o ano de 2018. 
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Assim, o objetivo da presente proposta da Câmara Municipal é que a Assembleia 

Municipal, ao abrigo da sua competência prevista na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove o apoio proposto de €14.000,00 

(catorze mil e euros), destinado à manutenção do relvado do Campo da Mata, no decorrer 

do ano de 2018, mediante a apresentação dos respectivos comprovativos de despesa. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor Deputado Luís Santos (PCP) 

Disse que naquele ponto o PCP votava favoravelmente, mas sugeriu que a Câmara 

Municipal, existindo outros recintos desportivos, não carecendo de valores tão elevados 

com custos de manutenção, são também eles polos de desenvolvimento da educação 

desportiva das crianças. Pediram que a Câmara Municipal tivesse em atenção e se 

possível, criasse um mecanismo de apoio aos campos não relvados, nomeadamente aos 

sintéticos. Têm perda de água, tem custos de manutenção do relvado para não falar da 

borracha, ou seja, era ajudar um pouco as coletividades que tanto fazem para a educação 

desportiva. Era aquele pedido que o PCP deixava ali.  

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

termos do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 

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

Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 6 de março de 2018, 

cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar o apoio à Freguesia de 

Caranguejeira para a manutenção do relvado do Campo da Mata. 

Ponto 

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

próprios das suas populações – Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: Esta medida tem como objetivo, apoiar a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das populações das freguesias, que atravessam uma maior dificuldade de 

prossecução das suas competências próprias, devido ao aumento das suas atribuições e 

ao facto dos seus órgãos e eleitos, desde alguns anos a esta parte - com a agregação de 

freguesias e com a entrada em vigor da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro – estarem 

confrontados com um maior número de competências. 

Ora, as transformações legislativas que levaram a esse aumento de competências e de 

atividades/trabalho, exigem às freguesias uma estrutura de trabalho, de recursos 

humanos e de organização interna, capaz de responder cabalmente aos interesses 

próprios das populações, que reclamam uma atuação rápida, imediata e de proximidade, 

para atacar e resolver, desde logo, os problemas mais prementes que as atingem. 

Assim, para ajudar na resposta a estas situações, o objetivo desta deliberação é que a 

Assembleia Municipal de Leiria aprove, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do 
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Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o apoio às freguesias, de valor igual a € 

12.000,00 (para cada freguesia), sendo o pagamento efectuado, em duas vezes, uma 

após aprovação pela Assembleia Municipal e outra no mês de setembro. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor Deputado Luís Santos (PCP) 

Disse que o PCP votaria contra aquela proposta, porque na sua opinião, ela viola o 

princípio da proporcionalidade, pois, atribui verbas iguais a freguesias que são diferentes. 

Deu como exemplo, a freguesia de Amor leva 12 mil euros, a União de freguesias de 

Leiria, Pousos, Barreira e Cortes leva os mesmos 12 mil euros, todas as uniões de 

freguesia perante aqueles critérios são prejudicadas. É só por esse facto, porque 

entendem que as Uniões de Freguesia devem ter o mesmo tipo de tratamento e não 

receber os 12 mil euros como as outras freguesias. Só por essa razão é que votaram 

contra. 

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

termos do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, deliberou por maioria com 1 voto contra, aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 3 de abril 

de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar o apoio às 

Freguesias para promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das 

suas populações. 

Ponto 

21. Feira de Leiria - Redução temporária da taxa de terrado – Apreciação, 

discussão e votação. 

Súmula: Por força da realização do evento designado por “Feira de Maio – A Feira do 

Concelho de Leiria”, tornou-se necessária a deslocalização temporária da “Feira de Leiria”, 

comummente designada por “Mercado de Levante”, no período de 13.04.2018 a 

04.06.2018, para a margem direita do Rio Liz, de modo a garantir o seu funcionamento e 

a salvaguardar o interesse público a este subjacente. 

Assim, à semelhança do verificado nos anos anteriores, solicita-se autorização para que 

os feirantes do referido “Mercado de Levante” beneficiem de uma redução de 50% nas 

taxas relativas ao mês de maio de 2018, devidas pela ocupação dos lugares de terrado, 

designadamente as previstas nos Pontos 2.1 e 3, ambas do artigo 86.º da Tabela Geral 

de Taxas Municipais anexa ao Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Leiria, que 

dele faz parte integrante, como compensação pela deslocalização temporária da “Feira de 

Leiria”, atentas as razões já indicadas.   

Assim, o objetivo da deliberação epigrafada é que a Assembleia Municipal aprove a supra 

indicada redução de 50% nas taxas relativas ao mês de maio de 2018, devidas pela 
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ocupação dos lugares de terrado, designadamente as previstas nos Pontos 2.1 e 3, ambas 

do artigo 86.º da Tabela Geral de Taxas Municipais anexa ao Regulamento e Tabela de 

Taxas do Município de Leiria, aprovada pela Assembleia Municipal. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção da senhora Deputada Cristina Coelho (PAN) 

Disse que quanto aquele ponto sobre o mercado do levante, a par da decisão da redução 

do pagamento das taxas de ocupação do terrado e com a qual o PAN concorda, 

aproveitou e já que se falou do mercado do Levante para fazer um reparo à autarquia. Os 

referidos feirantes não têm respeitado o ambiente, deixando atrás de cada dia de feira 

um rasto de lixo, de plásticos que o vento arrasta por toda a cidade e para dentro do rio 

Lis. Apesar da autarquia proceder à limpeza do terreno após a feira, grande parte desses 

plásticos ficam por ser impossível apanhar todos. Sugeriram que a autarquia faça uma 

campanha de sensibilização aos feirantes e de educação ambiental, beneficiando de 

alguma forma os que cumprirem com as preocupações de limpeza.  

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

termos do disposto na alínea ccc) 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 3 de abril de 2018, 

cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar a redução temporária 

da taxa do terrado da Feira de Leiria. 

Ponto 

22. Atribuição/renovação de isenção de IMI ao abrigo do artigo 45.º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais - Autorização prévia e fixação de critérios para a 

renovação de isenção de IMI pela Assembleia Municipal – Apreciação, discussão e 

votação. 

Súmula: Submetem-se para aprovação da Assembleia Municipal, os critérios para 

reconhecimento do benefício fiscal de isenção de IMI, por um período de três (3) anos e 

sua renovação por um período máximo de cinco (5) anos e isenção de IMT, nos termos do 

disposto no artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF). 

Os critérios a considerar são os seguintes: 

No que diz respeito ao reconhecimento do benefício fiscal de isenção de IMI, por um 

período de 3 anos, e isenção de IMT, propõe-se o seguinte: 

i) Estando definidos os requisitos que os sujeitos passivos terão que cumprir para 

beneficiar das isenções de IMI e IMT, a Assembleia Municipal, enquanto órgão com 

competências para deliberar em matéria de exercício dos poderes tributários – alínea c) 

do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o n.º 2 

do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro - concede anualmente (na primeira 
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sessão deste órgão declarativo) autorização prévia para que a Câmara Municipal possa 

proceder ao reconhecimento do direito à isenção, no estrito cumprimento dos 

pressupostos fixados pelo órgão deliberativo – n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 

3 de setembro; 

ii) A Câmara Municipal recepciona e analisa os pedidos de reconhecimento de benefícios 

fiscais para verificação do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 45.º do EBF e 

pressupostos/critérios autorizados previamente pela Assembleia Municipal; 

iii) Nos termos do n.º 9.º do artigo 16.º do RFALEI, a Câmara Municipal procede ao 

reconhecimento do direito à isenção nos processos em que estejam cumpridos todos os 

requisitos e critérios deliberados pela Assembleia Municipal neste domínio;  

iv) A Câmara Municipal procede à competente comunicação à Autoridade Tributária dos 

benefícios reconhecidos em conformidade do estipulado pelo n.º 4 do artigo 45.º do EBF; 

v) Em cada sessão da Assembleia Municipal, a Câmara Municipal dá conhecimento à 

Assembleia Municipal da despesa fiscal associada ao reconhecimento de benefícios fiscais 

comunicados à AT - nos termos do artigo 45.º do EBF - entre cada sessão deste órgão 

deliberativo. 

2 - No que diz respeito à renovação da isenção de IMI, pelo período máximo de 5 anos, 

prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 45.º do EBF, propõe-se a definição dos seguintes 

critérios, a preencher cumulativamente, para o seu reconhecimento: 

i) O imóvel obtenha o estado de conservação no mínimo de nível de bom nos termos do 

disposto no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, a verificar mediante 

vistoria; 

ii) O imóvel mantenha o cumprimento dos requisitos de eficiência energética e de 

qualidade térmica aferidos para o reconhecimento inicial de isenção; 

iii) No momento do pedido de renovação do benefício, o prédio urbano ou frações 

autónomas não se encontrem devolutos(as) na aceção do conceito presente no artigo 2.º 

do Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto, que aprovou a definição do conceito fiscal 

de prédio devoluto.". 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor Deputado Manuel Azenha (BE) 

Transcrição: 

O Bloco de Esquerda está completamente de acordo com os benefícios fiscais atribuídos 

para a reconstrução de imóveis bem como com os critérios estabelecidos para a isenção 

de IMI.   

Sabermos perfeitamente que critérios desta atribuição estão regulados legalmente e que 

não cabe a esta Assembleia, nem a este executivo por causa: 
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Contudo, e aproveitando este tema deixaria de deixar aqui duas pequenas notas sobre o 

que se está a passar em Leiria.  

-A passagem de grande parte dos imóveis a propriedade horizontal, vai aumentar o índice 

de ocupação com as inevitáveis consequências na circulação e parqueamento que exigem 

medidas que não vemos equacionadas por este município. 

-A afetação de um significativo número de edifícios requalificados a habitação de luxo, 

não só não resolve a carência de oferta para arrendamento sentida em Leiria, como se 

arrisca a provocar, como tem acontecido em Lisboa e no Porto, a uma penalização da 

população atualmente residente e a gentrificação dos espaços. 

Tudo isto acaba por perverter os apoios que estão a ser concedidos em sede de IMI, 

afastando quem deles mais necessita. 

Intervenção do senhor Deputado Carlos Barbeiro (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Disse ter ido apenas fazer um reparo, porque o Imposto Municipal sobre Imóveis é criado 

e pode ser modificado pelo orçamento geral do Estado e acontece que as câmaras não 

podem baixar ou aumentar, para além dos atuais 0,30 a 0,45%. Por isso a câmara o que 

pode fazer é pegar nas normas que se encontram nos códigos fiscais, nomeadamente no 

Estatuto dos benefícios fiscais e no Código do IMI e fazer promover as respetivas 

reduções, isenções como o tem feito naqueles últimos 2 anos. E quanto à questão dos 

benefícios fiscais, e referiu que concordava em parte com o deputado e pela 1ª vez, com 

algumas palavras que levou aquele púlpito que na verdade os benefícios fiscais, as 

isenções quer de IMT quer de IMI, estão estabelecidos na lei. A Câmara apenas está a 

aplicar a lei, mas com tudo aquilo demonstrou que os benefícios fiscais, a redução de 

impostos é tido como um ponto importante para o dia-a-dia dos contribuintes.  

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

termos do disposto nas alíneas c) e h) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugadas com as competências da Câmara 

Municipal expressas na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º, do mesmo diploma 

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

Leiria contida em sua deliberação de 3 de abril de 2018, cujo teor se dá por 

transcrito, em consequência, aprovar a atribuição /renovação de isenção de IMI 

ao abrigo do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais - Autorização prévia e 

fixação de critérios para a renovação de isenção de IMI pela Assembleia 

Municipal. 

Ponto 

23. Afetação ao domínio público do Município para arruamento público – 

Apreciação, discussão e votação. 
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Súmula: Submete-se à Assembleia Municipal, para deliberação, a afetação ao domínio 

público municipal de uma parcela de terreno com a área total de 6.098m2 para execução 

de arruamento público, área a desanexar dos prédios discriminados no quadro em anexo 

(Anexo I à deliberação da Câmara Municipal oportunamente distribuída), propriedade do 

Município de Leiria e integrados no seu domínio privado. 

O objetivo da deliberação proposta pela Câmara Municipal é que a Assembleia Municipal a 

aprove, no uso da sua competência prevista na alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo 

I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, alterada.  

Este assunto carece de votação. 

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

termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea q) do n.º 1 

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

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

Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 17 de abril de 2018, cujo teor 

se dá por transcrito, em consequência, aprovar a afetação ao domínio público do 

Município para arruamento público. 

Ponto 

24. Processo Genérico n.º 47/17 - Sociedade "STF - Sociedade Transformadora 

de Ferros Monterealense, Lda." – Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: Submete-se à Assembleia Municipal, para deliberação, o reconhecimento do 

interesse público municipal na regularização de estabelecimento industrial, do tipo 3 SIR, 

destinado a atividade principal de fabricação de portas, janelas e elementos similares em 

metal, sita em Carregueira, Monte Real, União de Freguesias de Monte Real e Carvide, 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, conjugado com os artigos 1.º e 2.º da Lei n.º 21/2016, de 

19 de julho. 

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 de ser atingida uma pontuação mínima de 70. 

No caso em apreço, verificou-se o total de 75 pontos, pelo que a proposta vai no sentido 

da Assembleia Municipal deliberar que reconhece o interesse público municipal na 

regularização do estabelecimento, ora em análise. 

Intervenção do senhor Deputado Luís Santos (PCP) 

Informou que votavam contra aquele processo genérico simplesmente porque a junta não 

se pronunciou sobre a matéria, não encontraram nenhuma pronúncia da parte da junta. 

Também souberam que próximo daquele local tendo havido uma recusa a pedidos de 
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viabilidade para construção, portanto, com 2 critérios para a mesma zona, não poderiam 

votar a favor.  

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

termos do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro, conjugado com o disposto nos artigos 1.º, 2.º e 

3.º da Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, deliberou por maioria com 4 abstenções e 

2 votos contra, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 20 de fevereiro de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar o Processo Genérico n.º 47/17 - Sociedade “STF - 

Sociedade Transformadora de Ferros Monterealense, Lda.”. 

Ponto 

25.Processo genérico n.º 98/17 - Empreendimento de caráter Estratégico - "IGR 

- Sociedade de Investimentos Imobiliários Lda.” – Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: Submete-se à Assembleia Municipal, para deliberação, pedido da sociedade 

epigrafada a solicitar a emissão da declaração de reconhecimento de interesse público 

estratégico municipal, na instalação de um empreendimento de caráter estratégico - 

estabelecimento industrial destinado à fabricação de embalagens de plástico (CAE Rev. 3: 

22220), com a especificidade de incluir no processo produtivo a realização de operação de 

gestão de resíduos (valorização de resíduos não metálicos), o que o classifica como tipo 2 

em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de maio. 

O empreendimento localiza-se no lugar de Atalho, União das Freguesias de Souto da 

Carpalhosa e Ortigosa. 

O pedido formulado identifica os critérios para emissão da declaração de interesse público 

municipal, conforme deliberação da Assembleia Municipal, datada de 3 de abril de 2017, 

na qual foi estabelecido que a formulação de uma proposta de reconhecimento do 

interesse público depende de ser atingida uma pontuação mínima de 70. 

No caso em apreço, e em cumprimento do disposto nos artigos 46.º, 47.º e 48.º do 

regulamento do Plano Diretor Municipal, alterado e republicado através do Aviso n.º 

3066/2017 de 23 março, a Câmara Municipal deliberou [reuniões de 20 de dezembro de 

2017 e de 17 de abril de 2018]: 

i) Submeter à consideração da Assembleia Municipal, por ter sido atingida uma pontuação 

de 70 pontos; 

ii) Dispensar a realização da respetiva avaliação ambiental nos termos e para efeitos do 

disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 47.º do regulamento do PDM; 

iii) Proceder à abertura do período de Discussão Pública [No decorrer do período de 

Discussão Pública não foram apresentadas reclamações, observações ou sugestões 

relativamente ao assunto em discussão]; 
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iv) Proceder à divulgação dos resultados da discussão pública, nos termos do n.º 3 do 

artigo 47.º do Regulamento do PDM e do n.º 6 do artigo 89.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial. 

Em face dos factos descritos, o objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal 

emitir a declaração de reconhecimento de interesse público estratégico municipal, na 

instalação de um empreendimento de caráter estratégico - estabelecimento industrial 

destinado à fabricação de embalagens de plástico (CAE Rev. 3: 22220), com a 

especificidade de incluir no processo produtivo a realização de operação de gestão de 

resíduos (valorização de resíduos não metálicos). 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção da senhora Deputada Cristina Coelho (PAN) 

Quanto aquele ponto o PAN alertou a assembleia, que a intenção no presente 

mundialmente é a redução da utilização de plásticos. A região tem já muitas indústrias 

que produzem plásticos ainda que utilizem a reciclagem como matéria-prima. Mas o PAN 

não pode aceitar que se dê reconhecimento de interesse público a mais uma indústria de 

plásticos. A autarquia devia incentivar o fabrico de embalagens biodegradáveis de 

composição orgânica em detrimento dos produtos de plástico, acompanhando assim o 

movimento internacional antiplástico. Alguns estados de países muito poluentes já 

proibiram a utilização de sacos de plástico e descartáveis de plástico nos 

estabelecimentos comerciais. A implementar-se aquele processo deverá ser realizada a 

respetiva avaliação ambiental.  

Intervenção do senhor Deputado Manuel Azenha (BE) 

Transcrição: 

Exmo. Senhor Presidente, 

Pedem a esta assembleia que seja reconhecido como empreendimento de carácter 

estratégico uma sociedade de investimentos imobiliários que se dedica à fabricação de 

embalagens de plásticos. 

Tal pedido é suportado legalmente pelos artigos 46 a 48 do PDM.  

Assim relembro o executivo que para a obtenção do reconhecimento que pretendem são 

necessários que, cumulativamente, sejam cumpridos os seguintes requisitos: 

-Que a empresa / instalações apresentem elevado carácter inovador; 

-Sejam investimentos na área da cultura, educação, saúde, desporto, ambiente, 

economia num contexto estratégico, complexos de lazer ou recreio; 

-Criem empregabilidade; 

-Englobem investimentos iguais ou superiores a 1M euros  

Vejamos o caso em apreço: 
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Da documentação que nos foi fornecida a empresa justifica o carácter inovador com a 

inclusão no seu processo produtivo uma operação de gestão de resíduos, é salutar e deve 

ser regra nas empresas e não exceção, mas de carácter inovador tem pouco   

Já no que concerne à empregabilidade, a empresa diz que vai criar 7 (sete) postos de 

trabalho. E que prevê a médio prazo chegar aos 20..., pretende chegar aos 20 mas não 

chega, são apenas 7 trabalhadores. E no entanto na pontuação que lhe é atribuída pela 

matriz da Câmara são-lhe atribuídos 20 pontos que corresponde à criação de mais de 15 

postos de trabalho. 

Tal pressuposto está errado pois os postos de trabalho, reitera-se são 7 e não 20, pelo 

que tendo a empresa alcançado o resultado mínimo de 70 pontos com base numa 

premissa errada tal processo está ferido de nulidade e nunca poderá ser aprovado por 

esta Assembleia Municipal, pois a empresa na verdade não reúne os 70 pontos 

necessários para aprovação.   

Mas mais,  

A documentação que nos foi apresentada debruça-se essencialmente sobre o 

procedimento, e designadamente pela razão de se optar por um processo de discussão 

pública e não pela realização do estudo de avaliação ambiental estratégica.  

E, sobre este assunto volto a referir o disse numa anterior Assembleia Municipal.  

De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente, a Avaliação Ambiental Estratégica é 

um instrumento de apoio à tomada de decisão que visa a promoção do desenvolvimento 

sustentável.  

A avaliação ambiental requer basicamente a preparação de um Relatório, consultas ao 

público e autoridades ambientais.  

 

Foi reconhecido pela Comissão Europeia, em relatório de 2009, um conjunto de benefícios 

que advêm da sua realização, designadamente que “a integração das considerações 

ambientais na tomada de decisões torna os planos e programas mais “verdes”. 

No caso em apreço, verifica-se que a CML optou pela prorrogativa prevista no n.º 3 do 

Art.º 47º do PDM, ou seja, considerou ser desnecessária a realização da Avaliação 

Ambiental, substituindo-a pela consulta pública.  

Assim, e como fiz da ultima vez volto a perguntar à CML porque razão considerou 

desnecessária a realização da Referida Avaliação Ambiental Estratégica, substituindo a 

mesma por consulta publica que não teve qualquer participação, ou seja, nada de novo 

trouxe sobre o impacto ambiental da edificação em causa? 

Intervenção do senhor Deputado Luís Santos (PCP) 

Disse que votavam contra naquele ponto por várias razões: a 1ª, pela falta de informação 

que já foi focada pelo senhor deputado do PSD que efetivamente através dele é que 
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conseguiram saber que aquela fábrica ficava na União de Freguesias de Souto da 

Carpalhosa e Ortigosa. Não constava a opinião e o parecer da Junta de Freguesia da 

Assembleia de Freguesia sobre a fábrica. Na questão do impacto ambiental, não haver um 

estudo no interior do concelho, não haver um estudo sobre o impacto ambiental, na sua 

opinião, é impensável. Seja como for, a criação de empresas devia ser sempre uma 

situação de agrado de todos e é uma coisa que pensa uni-los a todos, a criação de postos 

de trabalho. Tudo devia ser feito como mandam as regras.  

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD) 

Disse que se deveria esclarecer o assunto. Estiveram a falar sobre qual é a designação da 

empresa, e qual é a atividade que a empresa desenvolve, porque ficou com dúvidas da 

leitura do parecer dado pela União de Freguesia. Quis saber se estavam a falar 

exatamente da mesma empresa que dizem que estão a falar. Era o que é pretendeu 

esclarecer, porque não gosto de estar às escuras e, portanto, é provavelmente que 

estivessem a falar de coisas distintas. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Aquela proposta veio no decorrer das que têm vindo a fazer para abrir oportunidade a 

que a empresa eventualmente, venha a ser objeto de legalização, portanto, serão outras 

entidades a pronunciar-se sobre essa possibilidade e tem parecer da Junta de Freguesia. 

Não vê qualquer inconveniente na emissão da declaração de reconhecimento de interesse 

público estratégico, desde que respeitadas as normas vigentes como estão a fazer. A 

dispensa de avaliação ambiental decorre do normativo do artigo 47.º do regulamento do 

PDM, houve o período de discussão pública sobre os quais não houve apresentação de 

reclamações, observações ou sugestões, portanto, não percebeu qual a dúvida. 

Relativamente ao número de trabalhadores e quando é feita a apresentação, 

naturalmente as instalações devem prever o lugar para eles e é por aí minimamente que 

se confere. Se vão ter os 20, 18 ou 22 trabalhadores, e às vezes é difícil controlar, porque 

depois não têm essa capacidade. Está feito para ter 20 trabalhadores que é o que dizem, 

portanto, os 7 são imediatos e depois vai aumentar para 20, e o importante é que, uma 

empresa que se pretende instalar deve cumprir as regras. A criação de postos de trabalho 

deve ser ponderada, o investimento deve ser ponderado, e reforçou que não estavam a 

aprovar nada de legalização, é para abrir processo para depois ao nível da Comissão de 

Coordenação da Região Centro fazerem a avaliação desse processo, é assim que 

funciona.  

Conforme consta da documentação distribuída, e a empresa que está em causa, já foi 

pela Presidente da Junta referido que havia um erro de escrita, em vez de IGR é IJR é 

aquela a empresa em causa, Sociedade de Investimentos Imobiliários LDA.. É o que 

consta do parecer da junta, portanto, não viu onde é que pudesse estar o problema. Pode 
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ser o quiser desde que conste do pacto social. Para ter deferimento em termos de 

licenças, desde que o pacto social evidencie essas situações, não deverá haver dúvidas. 

Não existe referência ao pacto social para confirmar se pode exercer esta atividade ou 

não, mas um potencial investidor que queira uma sociedade tem que cumprir as regras 

todas.  

Intervenção da Senhora Presidente da União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e 

Ortigosa Eulália Duarte (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

O que aconteceu foi que na passada quarta-feira, o senhor Presidente da Câmara Raúl 

Castro telefonou-lhe a pedir para dar parecer, visto que havia uma firma que estava a 

querer sediar-se na União de Freguesias e que ainda não tinham dado o parecer. Foi-lhes 

enviada a documentação, e sim foi para uma firma de plásticos e o parecer foi para os 

plásticos. Antes de dar o parecer, pensou haver ali um equívoco, porque o senhor 

Presidente falou ao telefone, que era IGR e realmente não havia essa empresa, chegando 

à conclusão que era uma confusão com IJR, e de facto, existe na União de freguesias uma 

empresa com aquele nome, IJR. A empresa IJR, é de desmantelamento de automóveis e 

em fim de vida. Estavam a falar de um barracão de uma empresa nova que nunca foi 

utilizado para nada, ou seja, se estava um processo de licenciamento para plásticos a 

União de freguesias não viu qualquer inconveniente em dar o parecer. Chegou à 

conclusão que não estava a errar, uma vez que o senhor nunca elaborou ali nada, nunca 

foi ali montar nada, simplesmente tem as infraestruturas do edifício. Não viu motivo para 

que não fosse ali aberta uma outra empresa. Teve o cuidado de comunicar que, no ponto 

25 o nome da empresa estava mal e foi-lhe dito que seria alterado. IGR - Sociedade de 

Investimentos Imobiliários Lda., fica na Marquês de Pombal pela pesquisa que efetuou na 

internet. Este ponto e o parecer dado, refere-se a uma empresa de plásticos – IJR, nem é 

para o desmantelamento de automóveis conforme a placa que tem no edifício. 

A Assembleia Municipal de Leiria, disposto nos artigos 46.º, 47.º e 48.º do 

regulamento do Plano Diretor Municipal, alterado e republicado através do Aviso 

n.º 3066/2017 de 23 março deliberou por maioria com 10 abstenções e 14 votos 

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

deliberação de 17 de abril de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar o Processo genérico n.º 98/17 - Empreendimento de 

caráter Estratégico - “IGR - Sociedade de Investimentos Imobiliários Lda.”. 

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

informou que relativamente às declarações de voto, se for do grupo político poderia ser o 

oral, se fosse uma declaração de voto individual, deveria ser escrita.  

Declarações de voto: 
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Intervenção do senhor Deputado Manuel Azenha (BE) 

Informou que o Bloco de Esquerda votou contra a proposta apresentada por que 

considerou que a mesma não reunia os requisitos necessários estabelecidos na regra 

excepcional do PDM nos artigos 46 a 48 e designadamente no que concerne aos 

requisitos que têm que ser cumpridos para a declaração de interesse estratégico, 

designadamente que as instalações apresentem elevado caráter inovador do que ficou ali 

dito pela Presidente da União de Freguesias, ficando na dúvida se aquilo era reparação de 

automóveis, se era um pavilhão devoluto ou se efetivamente iriam lá criar uma empresa 

de plásticos que, de inovador nada tem. Não cumpre os requisitos sobre que sejam 

investimentos na área da cultura, educação, saúde, desporto, ambiente, economia num 

contexto estratégico complexo de lazer ou recreio. Falhou igualmente a criação da 

empregabilidade, a empresa apresenta aquela candidatura com a criação de 7 postos de 

trabalho não 20. Disse que a médio prazo iria ter 20 e justificou esse facto, porque diz 

que regulamentação europeia a irá obrigar aquela que ainda não saiu, a irá obrigar a 

novas contratações. Assim, sendo, não parece que a empresa em causa seja sequer 

elegível para ser votada naquela assembleia com a declaração de interesse estratégico 

municipal.  

Intervenção do senhor Deputado Carlos Conceição (PSD) 

Informou que em nome da Bancada Parlamentar do PSD, votaram contra porque 

entenderam que não podiam votar que não estavam esclarecidos. Deu os parabéns às 

pessoas mais esclarecidas que conseguiram votar em consciência. Mesmo corrigido o 

nome da empresa, seria uma nova unidade, ou já existia? Vai dedicar-se a quê? Ao 

desmantelamento de veículos em fim de vida? A que partes? A todas? Aos óleos também? 

Às baterias? Às borrachas? Com que tecnologia? Não se sabia, porque de facto, eles no 

PSD que até durante o investimento privado adoram. Sabiam da preocupação do senhor 

presidente da Câmara com investimento da sua zona, do seu conselho e sabiam, ficaram 

surpreendidos, porque gostavam de votar sim, em consciência, mas com informação que 

não existe, por isso também solicitaram em determinado momento, que se retirasse o 

ponto. Preenchesse-se os requisitos com a informação a sério para que tomassem uma 

decisão consciente. No PSD porventura mais tapados e muito menos dotados 

intelectualmente, entenderam que não estavam reunidas condições para uma decisão 

consciente e, por isso votamos contra.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida 

Sequeira, submeteu a votação, por razões operacionais, uma vez que a Câmara 

Municipal solicita a aprovação da presente ata em minuta, para produzir efeitos 

imediatos.  
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Concluiu dizendo que o documento será enviado como habitual, para conhecimento dos 

senhores deputados e envio de sugestões para efeitos de apresentação do documento 

final. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por unanimidade aprovar a ata em minuta 

para produzir efeitos imediatos, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Deu ainda alguns esclarecimentos sobre a sessão extraordinária que foi requerida. Referiu 

que o ponto 2 do artigo 23.º do Regimento preceitua que nos 5 dias subsequentes à 

iniciativa da mesa ou à recepção do requerimento previsto no número anterior, e que foi 

o caso, o Presidente convoca a sessão para um dos 15 dias seguintes à apresentação dos 

pedidos. Portanto, a sessão teria que ser no máximo dali a 15 dias. Não garantiu que a 

sessão fosse naquele local, bem como o dia, dependendo a disponibilidade do Presidente 

da Câmara e da disponibilidade do teatro.  

Se a assembleia concordar que a sessão se realize num prazo mais dilatado, para poder 

fundamentar melhor a situação em causa, dado que é um problema de magna 

importância para o concelho, poder-se-ia equacionar outra data. Os serviços tinham 

capacidade para a partir do dia seguinte começar a tratar do assunto e cumprir o que se 

encontra no regimento. Informou que a próxima assembleia ordinária será no dia 29 de 

Junho, sendo uma assembleia descentralizada na freguesia de Regueira de Pontes e que 

teria lugar na Sociedade Filarmónica das Chãs.  

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD) 

Disse que, como autor do requerimento, permitiu-lhe sugerir que dada a magna matéria 

que seria objeto daquela mesma assembleia que, num prazo nunca superior a 60 dias 

seja escolhida a data oportuna para que se pudesse aprovar e realizar essa assembleia. 

Não faria sentido nos 15 dias seguintes se calhar, dependendo da precipitação ou não dos 

acontecimentos e se o senhor ministro da Defesa fosse ali levar alguma novidade nos dias 

imediatos àquela sessão. De qualquer forma também a profundidade do tema exigiu que 

se calhar algum tempo, e que ele defendeu que não se eternizasse, e portanto, achou ser 

um prazo razoável, 60 dias pareceu adequado.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida 

Sequeira, referiu que os serviços se comprometiam a, no prazo máximo de 60 dias a 

partir daquela data, convocar uma assembleia extraordinária. Como se sabe, são 

assembleias por norma mais rápidas pois não têm período antes da ordem do dia.   

 

ENCERRAMENTO 
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E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo senhor Presidente encerrada a sessão, 

eram 02:21 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 29 de junho, deliberou por maioria com 1 

abstenção, aprovar a ata.----------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia 

António Sequeira 

 

A Assistente Técnica 

Célia Trigueiro 
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