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  ATA N.º 3/2018 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA DE 29 DE 

JUNHO DE 2018 

 

Aos 29 dias do mês de junho de dois mil e dezoito, no auditório da filarmónica das Chãs – 

freguesia de Regueira de Pontes, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal de Leiria.         

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

Ferreira Coelho Guerra.  

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

Manuel Barbeiro; José Pereira dos Santos, substituído por Valentim Teodósio Ferreira; 

Filipe André Silva Reis, substituído por António Luís Santos; Teófilo Agostinho Araújo dos 

Santos, substituído por Fábio Micael Costa Bernardino; Fábio Alexandre Seguro Joaquim, 

substituído por Luís Carvalho; Gastão Manuel de Oliveira Neves, substituído por Beatriz 

Proença Vaz, Laura Maria de Sousa Esperança, substituída por Maria Paula Faria, Renato 

José dos Santos Cruz, substituído por Tânia Andreia Cardoso Rodrigues, Telma Carreira 

Curado, substituída por João César Cadima Antunes, Carlos António Cordeiro da 

Conceição, substituído por Domingos Carvalho, Américo Rosa Ferreira Bom, presidente da 

junta de freguesia de Amor, substituído pelo secretário Carlos dos Santos Cruz; Maria 

Isabel Pereira Santos, presidente da União de Freguesias de Marrazes e Barosa, 

substituída pelo tesoureiro Paulo Clemente, José Artur das Neves Ferreira, presidente da 

União de Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça, substituído pela secretária 

Amélia da Conceição Santos das Neves, Ventura José Rolo Tomaz, presidente da junta de 

freguesia de Coimbrão, substituído pelo tesoureiro Joel Martins Ferreira.  

Por parte da Câmara Municipal estiveram presentes os senhores Vereadores Gonçalo 

Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Anabela Fernandes Graça, Ana Maria Fernandes 

Esperança, 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 21.11 

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 
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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. 

2. Proposta de Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do 

Ensino Superior do Município de Leiria – Apreciação e votação; 

3. Estorno de Apoio Financeiro à Freguesia de Caranguejeira para a manutenção 

do Relvado do Campo da Mata – Apreciação, discussão e votação; 

4. Apoio à União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista – Ampliação do 

Cemitério da Boa Vista – Apreciação, discussão e votação; 

5. Melhoramento do local de deposição de monstros da Freguesia de Bidoeira de 

Cima – Apreciação e votação; 

6. Desafetação de uma parcela com a área de 1080m2, do Domínio Público 

Municipal para o Domínio Privado Municipal e a afetação de uma parcela de 

terreno particular, com a área de 2010m2, ao Domínio Público Municipal, sito em 

Aroeira na União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira - Apreciação, 

discussão e votação; 

7. Listagem de Apoios/auxílios não financeiros às Freguesias - Para conhecimento; 

8. Apoio à Freguesia de Maceira – Ampliação do Cemitério n.º 1 – Apreciação, 

discussão e votação; 

9. Apoio às Freguesias – Apreciação, discussão e votação; 

10. Concessão do direito de uso privativo de diversos espaços integrados no 

domínio público do Município de Leiria, por procedimento de Hasta Pública – 

Autorização prévia da Assembleia Municipal da concessão e suas condições 

gerais, autorização da abertura do procedimento e aprovação das peças – 

Apreciação, discussão e votação; 

11. Concurso público de concessão do uso privativo do domínio público do 

Município de Leiria para instalação de mobiliário urbano e sua exploração 

publicitária - Autorização da abertura do procedimento – Apreciação, discussão e 

votação; 

12. Alteração orçamental do orçamento anual de exploração do Teatro José 

Lúcio da Silva, motivado pela sujeição do regime transitório de contabilidade 

SNC para POCAL e de POCAL para SNC-AP – Apreciação, discussão e votação; 

13. A Feira de “Levante” da Praia do Pedrógão - Não funcionamento nos dias 8 e 

15 de julho de 2018 - Redução temporária da taxa de terra – Apreciação e votação; 

14. Afetação do caminho sito em Mouratos, União das Freguesias de Parceiros e 

Azoia, para o Domínio Público Municipal – Apreciação, discussão e votação; 

15. 11.º Modificação ao Orçamento Municipal, 3.ª Revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos – Apreciação, discussão e votação; 
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16. Documentos de Prestação de Contas Consolidadas do exercício de 2017 do 

Grupo Autárquico do Município de Leiria – Apreciação, discussão e votação; 

17. Aditamento ao Contrato-Programa celebrado entre o Município de Leiria e o 

Teatro José Lúcio da Silva – Apreciação, discussão e votação; 

18. Afetação ao domínio público e atualização cadastral e predial dos prédios 

que compõem a denominada “Quinta do Carpalho”, em Leiria – Apreciação, 

discussão e votação; 

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

cumprimentou os presentes e deu início à primeira sessão ordinária descentralizada, 

agradecendo ao Senhor Presidente da Junta de freguesia de Regueira de Pontes o 

convite. 

A sessão foi realizada na sede da Filarmónica das Chãs, uma instituição fundada no século 

XIX. Atualmente é muito mais do que uma Filarmónica, é uma escola de dança, uma 

escola de música e conta com cerca de 200 alunos e é uma casa de Cultura. Uma casa 

com uma dimensão que ultrapassa o lugar, a freguesia e o concelho. É uma instituição 

que por várias vezes atuou no estrangeiro e tem vários CD’s gravados. Aproveitou para 

cumprimentar e saudar o presidente da Filarmónica, senhor António Dinis Fernandes.  

Informou que a Assembleia Municipal esteve representada em vários eventos para os 

quais foi convidada através do seu presidente que esteve no espetáculo do Dia Mundial da 

Dança, esteve na reunião do Conselho Municipal de Segurança, nas Comemorações do 

Dia da Cidade, nas Comemorações do 34º aniversário da Associação dos Bombeiros 

Voluntários, na homenagem a Rita Pereira, na festa da entrega de troféus do jornal 

Região de Leiria, na sessão inaugural da festa da Fé, no Conselho Municipal de Educação, 

na 19ª gala do Região de Leiria, no Concerto da Orquestra Ligeira do Exército. Na 

cerimónia comemorativa do 1.º aniversário do Regimento de Artilharia representou a 

Assembleia Municipal, o deputado José Alves assim como no 1º Congresso da ANAM, e a 

2.ª secretária Célia Afra esteve numa parte da homenagem a Rita Pereira, esteve 

também no dia do Isla.  

Intervenção do senhor presidente da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes, Vítor 

Matos (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que foi com grande satisfação que a freguesia de Regueira de Pontes 

acolheu aquela Assembleia Municipal. Numa altura em que muitos falam da 

descentralização administrativa, mas só alguns tomam decisões como aquela e a qual 

pretendeu uma aproximação de tomada de decisões aos cidadãos. Agradeceu em nome 

da freguesia ao Senhor António Sequeira presidente da Assembleia Municipal, pessoa por 

quem tem grande consideração e estima, pela iniciativa que teve em levar a Assembleia 
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Municipal àquela freguesia. Muitos dos deputados ali presentes não tinham conhecimento 

das excelentes condições que o auditório da Filarmónica das Chãs tinha para oferecer 

para a realização de eventos quer culturais quer políticos.  

Agradeceu ao presidente da Filarmónica, senhor António Dinis Fernandes, que 

graciosamente cederam as instalações e prestaram toda a colaboração na logística 

necessária para a realização daquela Assembleia.  

Realizaram-se naquele fim de semana as festas anuais nas Chãs, tendo deixado o convite 

para visitarem e aproveitarem o vasto programa religioso e cultural.  

Finalizou, agradecendo a presença de todos.  

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

informou que na impossibilidade de estar presente, o senhor presidente da Câmara 

deixou uma carta para ser lida aos deputados, o que foi feito pelo primeiro secretário da 

mesa. 

Intervenção do primeiro secretário da mesa, José Alves (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Exmo. Presidente da Assembleia Municipal de Leiria, 

Exmos. Deputados, 

Exmos. Vereadores, 

Minhas senhoras e meus senhores 

Devido à minha deslocação à Cidade do Vaticano integrando a comitiva oficial que assistiu 

à elevação de D. António Marto a Cardeal, não me é possível participar nesta sessão da 

Assembleia Municipal de Leiria. 

Tendo em conta a importância que a investidura de D. António Marto como Cardeal 

representa por certo compreenderão a minha ausência. 

Este é um momento histórico para a Diocese de Leiria-Fátima ao qual não nos 

poderíamos deixar de associar. 

Quero deixar um cumprimento muito especial a toda a população que participa nesta 

Assembleia, na pessoa do presidente da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes, Vítor 

Matos, que nos acolhe nesta primeira sessão descentralizada deste mandato, que 

simboliza e materializa o propósito de aproximação entre os eleitos e a população. 

Todas as iniciativas que contribuam para estimular a participação da população na vida 

pública e na tomada de decisão contribuem para a consolidação da democracia. 

A vossa presença constitui um estímulo para que todos continuemos a dar o nosso melhor 

no cumprimento da nobre missão que recai sobre o poder autárquico. 

Muito obrigado. 

Raul Castro 
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O Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida Sequeira, abriu um 

período excepcional, por ser excecional a realização da Assembleia numa freguesia, para 

que o vice-presidente da Câmara e cada um dos líderes dos grupos municipais, se assim 

o quisessem, fazer alguma saudação à Junta de Freguesia de Regueira de Pontes.  

Intervenção do Vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes 

Cumprimentou os presentes. 

Disse ter sido uma oportunidade para poder saudar o presidente da junta de freguesia de 

Regueira de Pontes e toda a população que decidiu assistir aquela Assembleia e ficar a 

par daquilo que é o funcionamento daquele órgão máximo municipal. Foi uma boa 

experiência de aproximar os órgãos políticos dos eleitores, manifestando satisfação e 

apoio pela iniciativa e disponibilidade de todos os envolvidos na organização daquela 

Assembleia. Deixou o seu voto de reconhecimento pelo acolhimento.  

Intervenção do senhor Deputado Acácio Sousa (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Agradeceu o convite do presidente da freguesia de Regueira de Pontes, bem como aos 

cidadãos pela forma como foram recebidos.  

Disse estarem numa freguesia criada em 1713 e aproveitou para contar um pouco da sua 

história. Os antigos Paús do Ulmar, que era a designação mais antiga daquele território e 

propiciavam a fixação de gentes para a drenagem daqueles terrenos que eram 

geralmente naquela várzea da baixa do rio Lis. Em 1376, sabe-se que o rei Dom 

Fernando já concedia privilégios aos lavradores de Regueira de Pontes e das Chãs, o que 

atesta a importância crescente daquelas populações. No século XVIII, a atividade agrícola 

e artesanal era intensa, onde se cultivavam as novidades do milho e do feijão, que 

tinham vindo das Américas e também algum trigo. Nos cursos de água proliferavam 

moinhos de cereais e sorteava-se a água pelos agricultores para a rega das suas terras, 

chamando-se a água das sortes. Era uma terra onde a criação de gado era intensa, daí a 

criação de vários montepios em toda aquela zona que vai desde as Chãs até Monte 

Redondo, muitos anos montepios que eram mútuas em que os criadores de gado se 

ajudavam uns aos outros quando o gado morria ou quando o gado adoecia. A primeira 

escola da freguesia data de 1967, hoje a cerca de 10 minutos da sede de concelho, 

portanto, a sede de freguesia como aquele lugar das Chãs, tem como várias imagens de 

marca, mas muito em particular, aquela centenária Filarmónica das Chãs que ali os 

acolheu. Há problemas que preocupem os moradores, poi vendo genericamente os censos 

de 2011 em função dos censos anteriores de 2001, houve um ligeiro decréscimo da 

população. A preocupação com o crescimento da população é permanente e não só ali 

como em grande parte do país, mas tem vindo a ser contrariada pelo estabelecimento de 

jovens casais e pelo investimento na nova dinâmica económica. O mapa económico dá-
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lhes cerca de 5% do setor primário, cerca de 29% do setor secundário, cerca de 66% do 

setor terciário. A localização privilegiada da freguesia tem levado a uma atividade 

industrial muito importante com a existência de várias empresas de marca internacional. 

As tradicionais dificuldades de infraestruturas deficitárias na área industrial, ou de falta de 

fluidez de tráfego na 109 com grande intensidade de tráfego de veículos pesados 

relacionados com a atividade agropecuária que atravessam o lugar das Chãs, foram 

melhoradas com a construção recente de uma rotunda de acesso, precisamente ali no 

lugar das Chãs. Tem sido a própria câmara, o atual executivo tem feito um investimento 

de vários milhares de euros com várias pavimentações feitas em 2018 e ali a 

requalificação do caminho municipal 1221, e na própria sede de freguesia de Regueira de 

Pontes com os melhoramentos no Centro de Saúde. A própria regularização dos 

licenciamentos das suiniculturas, tem que ser entendido como um sinal positivo para 

serem criadas condições definitivas para a salubridade e desenvolvimento económico. 

Naquele momento fez a saudação, muito em particular a saudação do grupo PS, a 

população das Chãs e da freguesia de Regueira de Pontes e mostrar satisfação por irem 

ali para sentirem melhor o pulsar da freguesia, e aquela perceber melhor o 

funcionamento da Assembleia Municipal. 

>>A sua própria de Mel faz favor. Pereira de Melo PSD desse cumprimentar o senhor 

presidente da Câmara Municipal. Se o presidente da Câmara através do seu 

representante, os vereadores colegas que o PÚBLICO de 2 anos e por cento. Ter um 

discurso tão longo como uma colega nosso Sousa. Cada especialidade dele, mas venho 

referir que realmente temos sessões da Assembleia Municipal fora da cidade de Leiria. 

Tem sido dinamizado uma vez 2 por ano e pouco. A freguesias mais distantes que 

possivelmente será mais difícil chegar lá mas hoje aqui foi um pouco difícil devido ao 

trânsito que as informações que eu tinha para chegar cá, estavam tiveram que ser 

corrigidas. E a população de chás, nomeadamente a Filarmónica por nos terem prestado 

este belíssimo edifício neste belíssimo auditório que eu não sabia que existia, portanto, 

mais uma coisa positiva ficar a conhecer.  

Intervenção do senhor Deputado Pereira de Melo (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por referir que têm sessões da Assembleia Municipal fora da cidade de Leiria e 

foi interessante porque os deputados ficam a conhecer as populações e as mesmas a 

conhecer os deputados. Foi um projeto que devia ser dinamizado, e tem sido uma ou 

duas vezes por ano, o que achou pouco.  

Agradeceu ao senhor presidente da junta de Regueira de Pontes pelo convite e à 

população de Chãs, nomeadamente à Filarmónica por lhes terem mostrado o belíssimo 

edifício, o auditório, que o próprio desconhecia a existência, ou seja mias uma coisa 
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positiva. O PSD agradece à população, à filarmónica e ao senhor presidente da junta de 

freguesia pelo convite.  

Intervenção do senhor Deputado Luís Carvalho (CDS) 

Cumprimentou os presentes. 

Desejou as boas vindas à sua freguesia. Foi ali mostrar a sua mais completa concordância 

com aquela descentralização das sessões da Assembleia Municipal, é decerto, uma 

medida que contraria a tendência generalizada de afastamento dos cidadãos para com a 

política. As últimas notícias que invadem os jornais degradam completamente a classe 

política com favorecimentos, mistura de negócios e política em câmaras e juntas de 

freguesia. Cada notícia que fale de favorecimento e corrupção só dá à força aos políticos 

extremistas que tem como principal objetivo a destruição da democracia e a 

implementação dos arranjinhos políticos também eles extremistas. Cabe-lhes a eles 

políticos, contrariar aquela tendência, sendo que a descentralização das reuniões não 

sendo um passo importante é um 1º passo para aproximar os cidadãos da política por 

isso, os parabéns à Assembleia Municipal pela excelente iniciativa. Não quis substituir o 

senhor presidente da freguesia de Regueira de Pontes, aproveitou a oportunidade para 

reforçar os seus pedidos à Câmara no sentido de apoiar mais os projetos em curso na 

freguesia, de forma a torná-la ainda mais urbana e dar mais qualidade de vida aos seus 

habitantes.      

Intervenção do senhor Deputado Manuel Azenha (BE) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que não sabia daquela intervenção, nada tinha preparado, no entanto, 

não é necessário, pois pensou já ter ficado um pouco de tudo dito por parte dos seus 

colegas. Relativamente à iniciativa daquela descentralização, pensou que foi bastante 

favorável e manifestou por parte do grupo do Bloco de Esquerda, o profundo 

agradecimento ao presidente da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes, ao presidente 

da Filarmónica de Chãs e a todos os que ali habitam. Dizer especialmente que foi 

efetivamente um gosto estar ali e ser recebido de forma que foram.  

Intervenção da senhora Deputada Cristina Coelho (PAN) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por agradecer particularmente em nome do PAN, a estada ali na vila de Chãs. 

Disse conhecer algumas pessoas ali residentes, em Regueira de Pontes, Souto da 

Carpalhosa, porque por acaso até trabalha mais ou menos naquela zona e conhece as 

necessidades daquelas pessoas. Então é muito bom descentralizar e irem ali porque se 

calhar muitos dos deputados ficam na cidade e não conhecem a zona. Sabe 

particularmente das necessidades de transportes públicos, de estradas melhores, de 

passeios pedonais para as pessoas andarem a pé. Então é muito bom, irem ali também, 
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sendo pena não terem feito uma caminhada a pé para perceberem essas necessidades, 

mas pode ser que possa haver outra oportunidade para isso. Agradeceu ao senhor 

presidente da junta e ao senhor presidente da Filarmónica, em nome do PAN.  

Intervenção do senhor Deputado António Santos (PCP) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por agradecer ao senhor presidente da junta a forma como os recebeu e o 

próprio discurso que fez, agradeceu também ao presidente da Filarmónica por ter cedido 

aquele espaço e aproveitou também para fazer votos para que aquela Assembleia e 

nomeadamente o Partido Comunista Português do qual faz parte, ajude com as suas 

opiniões a sua forma de intervenção a resolver grande parte dos problemas da freguesia 

de Regueira de Pontes, em particular o lugar de Chãs. Agradeceu mais uma vez pela 

recepção ali e à Câmara Municipal, o PCP desde a 1ª hora que defende aquelas 

assembleias descentralizados, pensando que será de continuar. 

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

continuidade à sessão submetendo à apreciação a ata n.º 2/2018, da sessão ordinária 

realizada em 27 de abril de 2018, tendo sido aprovada por maioria com 1 abstenção. 

Abriu de seguida o período de tempo para os Presidentes de Junta intervirem sobre 

assuntos respeitantes à sua freguesia. 

Intervenção da senhora presidente da União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira, 

Céline Gaspar (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Monte 

Redondo e Carreira e na sequência da Moção aprovada na Assembleia de Freguesia no 

passado dia 22 de junho quero, hoje, apresentar a enorme preocupação desta autarquia 

face à informação do aviso de abertura de procedimento para celebração de Contratos de 

Associação 2018/2019. 

No procedimento referido o Colégio Dr. Luís Pereira de Costa apenas pode candidatar uma 

turma para o primeiro ano do 2º ciclo, duas turmas para o primeiro ano do 3º ciclo e uma 

turma para o primeiro ano do ensino secundário. 

Esta alteração significará que num ciclo de três anos seja de todo insustentável a 

continuidade deste estabelecimento de ensino que tem, hoje, um papel fundamental para 

a Vila de Monte Redondo. A somar a isto, os efeitos desta decisão irão, desde já, 

manifestar-se com a saída e vários alunos da área geográfica da União das Freguesias de 

Monte Redondo e Carreira, tendo em consideração que o Colégio é a única oferta 

existente ao nível do ensino secundário. Este facto poderá, ainda, levar a que várias 

famílias optem pela Escola da Guia, transportando, deste modo, os nossos alunos para 
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fora do Concelho de Leiria. Perde a União das Freguesias de Monte Redondo, perde a Vila 

de Monte Redondo, perde o Município de Leiria.  

O Colégio Dr. Luís Pereira da Costa é uma das 100 melhores escolas a nível nacional no 

que respeita ao ensino secundário, sendo a segunda melhor escola nesta etapa ao nível 

do concelho de Leiria. Além disso, a dinâmica local que este estabelecimento de ensino 

instala no centro da Vila de Monte Redondo é fundamental e o seu desaparecimento terá 

consequências desastrosas para a comunidade. 

A integração e a importância para a comunidade é visível a diversos níveis e não se 

resume à atividade escolar. O Colégio Dr. Luís Pereira da Costa tem um papel 

fundamental na atividade cultural da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira 

e, também, ao nível da formação cívica dos nossos jovens. Esta é uma instituição 

completamente enraizada e o abismo para onde a opção política do Governo está a 

empurrá-la terá consequências graves e que poderão significar uma perda de população, 

flagelo que tem assombrado a nossa Freguesia nos últimos cinco anos. 

A existência de uma oferta escolar desde o pré-escolar até ao ensino secundário numa 

Freguesia é, hoje em dia, um dos critérios de fixação das famílias e o premeditado 

desaparecimento do Colégio Dr. Luís Pereira da Costa retirará à nossa Freguesia essa 

vantagem. Esta situação conjugada com a distância que distamos da área urbana, sem 

transportes públicos que colmatem esse problema, a falta de oferta de emprego, pelo 

facto de o Parque Empresarial não ter sido já executado, e a inexistência de oferta de 

habitação levará a União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira a uma 

desertificação total. 

As consequências que se preveem não afetarão apenas a nossa Freguesia. O resultado 

negativo destas decisões provocarão, igualmente, situações graves nas Freguesias 

vizinhas que verão os seus jovens sair da sua área de conforto para locais muito mais 

distantes das suas residências. Toda a zona norte do Concelho de Leiria sofrerá com este 

potencial fecho do Colégio Dr. Luís Pereira da Costa. E neste contexto, importa referir, 

também, a dificuldade que isso significará para as famílias, uma vez que terão de 

despender mais em transportes, em refeições, entre outras situações que estão 

associadas ao estudo a maior distância da sua terra. 

Verificamos irracionalidade na decisão que a análise anterior à abertura do procedimento 

concretizou, uma vez que existem possibilidades atribuídas que em nada fazem sentido. 

Deixamos apenas um exemplo para reflexão: o Colégio Senhor dos Milagres não tem, 

atualmente, nenhuma turma de 6º ano (segundo ano do 2º ciclo) e o aviso referido 

permite-lhe concorrer a três turmas do 7º ano (primeiro ano do 3º ciclo). Qual o critério 

de decisão adjacente? É óbvio que esta escola não conseguirá constituir nenhuma turma 

de 7º ano. Qual a racionalidade na atribuição do número de turmas em cada caso? 
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Porque é que as Juntas de Freguesias jamais foram consultadas relativamente a esta 

questão? Porque não foram as Juntas de Freguesia esclarecidas sobre a forma e a decisão 

com a explicitação dos critérios? São questões que precisamos ver respondidas para 

compreender, de facto, o que está em causa nestas decisões. 

Está na ordem do dia o tema da coesão territorial. Será que as decisões de "régua e 

esquadro" como esta têm em consideração que os problemas que assolam o interior 

também podem estar localizados no litoral? A nossa proximidade ao mar não nos tem 

oferecido as oportunidades que as áreas urbanas e metropolitanas têm devido, 

sobretudo, aos largos anos de desinvestimento pelas decisões políticas erradas e com a 

decisão que o aviso de abertura do procedimento dos Contratos de Associação preconiza 

estamos a afundar, cada vez mais, as Freguesias que apesar de terem traços urbanos 

são, fundamentalmente, rurais. 

Reconhecemos que a Assembleia Municipal de Leiria não tem competências nesta 

questão, no entanto, estamos certos de que a nossa preocupação será, também, 

extensível a V. Exas. e precisamos de todo o apoio possível. É crucial que no futuro 

possamos sentir que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para defender os 

interesses das nossas populações, considerando que ela confiou em cada um de nós para 

a representarmos em todos os momentos. 

Obrigada 

Intervenção da senhora presidente da Junta de Freguesia de Arrabal, Helena Brites 

(PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Disse que a sua intervenção naquela Assembleia vem no sentido do que tem vindo a 

público algumas semanas atrás, nomeadamente nos órgãos de comunicação social 

relativamente ao encerramento “temporário” de alguns polos de saúde motivados pela 

ausência ou escassez de assistentes administrativos. Foi ali porque representa os 

interesses da população relativa aos interesses do polo do Arrabal. No sentido de se 

entender melhor a gravidade da situação, importa relembrar cronologicamente a 

sucessão de alguns acontecimentos. Já há alguns anos aquela parte é habitual o 

encerramento temporário do polo do Arrabal motivado por período de férias, no entanto, 

no último ano a situação agravou-se drasticamente. Há 3 meses atrás, o Centro de Saúde 

encerrou sem aviso prévio, nomeadamente a Junta de freguesia apenas com a colocação 

de uma informação, não devidamente credenciada, na vitrine do Centro de Saúde que 

ditava o seu encerramento por uma semana. Ao pedir esclarecimentos sobre a situação 

ao diretor executivo do Pinhal Litoral, foram informados que o encerramento do polo do 

Arrabal se deveu ao facto de uma baixa médica noutro polo e por conseguinte, a 

administrativa é que fechou o Arrabal para fazer face à situação. Portanto, pareceu-lhes 

2018,ASSM,I,G,48827 - 03-10-2018



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 3/2018, de 29 de junho - Quadriénio 2017/2021  11 

incorreto não só o fecho de qualquer polo de saúde, mas mais incorreto ainda o 

encerramento não se ter dado no polo onde a funcionária falhou. De 11 a 15 de Junho, o 

polo de saúde do Arrabal voltou a encerrar novamente pela mesma via, portanto, com a 

colocação de uma informação na vitrine do Centro de Saúde, deslocalizando novamente a 

assistente técnica do Arrabal para cobrir um período de férias de outro polo de saúde 

nomeadamente o polo de Santa Catarina da Serra. Mais uma vez o Arrabal foi penalizado 

por aquela situação. Questionaram e perguntaram, será que foi por terem um ficheiro 

mais reduzido de doentes? Porque têm uma população com menos direitos que nos 

restantes polos de saúde? Porque têm um edifício com condições físicas menos 

confortáveis? A resposta chegou via e-mail no dia 12 de junho, pelo diretor executivo do 

Pinhal Litoral, referindo que “sem ovos não se fazem omeletes”, referindo-se à escassez 

de recursos humanos daquela natureza, referindo ainda que tinha dado conhecimento 

oficial à tutela entenda-se, ARS do Centro, referiu ainda ter desenvolvido pessoalmente, 

alguns esforços abordando algumas autarquias para avaliar a possibilidade de 

deslocalização em termos de mobilidade, portanto, das autarquias para aquelas áreas de 

saúde. Esforço esse que já tinha sido desenvolvido pela própria na primeira situação onde 

abordaram uma funcionária recentemente aposentada, no sentido de voltar a trazê-la 

para o Centro de Saúde, situação essa que não teve enquadramento legal, tal como os 

esforços desenvolvidos, pelo Doutor Pedro Sigalho, naquele caso. No dia 13 de Junho, a 

Junta de Freguesia desesperada, porque percebeu que de forma educada, digamos assim 

não conseguia resolver a situação, portanto, convoca os órgãos de comunicação social 

que já tinham estado também nas freguesias vizinhas de Santa Catarina da Serra e 

Caranguejeira. Na semana seguinte, entenda-se o dia 18 de Junho, a funcionária 

assistente administrativa regressou ao polo do Arrabal, pensando eles que estava reposta 

a normalidade, mas naquele mesmo dia, 18 de Junho pelas 15h30, chega um e-mail à 

Junta de Freguesia e ao final do dia e colocado na vitrine nova informação que a partir do 

dia seguinte, entenda-se 19 de Junho, aquele polo de saúde iria encerrar por um período 

de 3 meses. Referiu que, de 19 de Junho a 18 de Setembro estaria encerrado. No dia 18 

de junho, o dia em que tinha estado aberto, alguns doentes deixaram no polo de saúde, 

receitas e exames ficando de voltar no dia seguinte para os levantar. Quando 

regressaram, o que encontraram foi o papel na vitrine do Centro de Saúde a informar do 

encerramento. Obviamente que não podiam de forma nenhuma ficar indiferentes aquela 

situação. Depois de desenvolvidos vários esforços junto da tutela da Saúde sem sucesso, 

pediram uma intervenção mais urgente à Câmara Municipal de Leiria nas pessoas da 

senhora Vereadora da Saúde e do senhor Presidente da Câmara, que urgentemente 

tentaram remediar a situação de forma provisória alocando para o polo do Arrabal em 

regime de mobilidade uma assistente técnica ao serviço da autarquia. Aquela assistente 
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técnica teve no final da semana que o Centro de Saúde esteve encerrado, no polo de 

Santa Catarina da Serra a receber uma formação, à pressa como é óbvio. No dia 25 de 

Janeiro, o Centro de Saúde do Arrabal reabre novamente as suas portas. Perguntaram 

por quanto tempo seria, não o sabendo. Importou referir que salvo raras excepções, 

aquele recurso humano, encontrou muitos entraves à sua integração, ouvindo por parte 

de alguns elementos da equipa multidisciplinar de saúde, apelos que incentivam 

claramente a sua desmoralização. A solução provisoriamente encontrada em modo de 

desespero fez-lhes concluir que não só foi recebida sem qualquer entusiasmo como ainda 

se revelou um enorme transtorno. O executivo da junta e a própria de forma particular, 

enquanto representante da freguesia e da população, comunicou publicamente que não 

iam baixar os braços àquela situação. Algo de grave se passa na área da saúde. Querem 

saber concretamente o quê, qual será o futuro do polo do Arrabal e saber se a 

estabilidade dos recursos humanos irá ser regularizada e porque via. Têm ainda a 

lamentar a sua falta de representação por parte dos deputados por Leiria que 

representam na Assembleia da República.  

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

informou que deu entrada um requerimento do deputado António Luís Santos do PCP, o 

qual leu de seguida: 

“Pedido de adiamento para a próxima Assembleia dos pontos 15, 16, 17 e 18 

O PCP solicita que estes pontos sejam agendados para uma próxima Assembleia 

Municipal, tendo em vista que a documentação, não foi entregue em tempo útil, não nos 

permitindo fazer a análise devida. 

Estamos disponíveis para que estes assuntos sejam incluídos na ordem de trabalhos da 

sessão extraordinária de 09 de julho de 2018.” 

Informou que foi contactado o senhor Vice-Presidente da Câmara que foi quem introduziu 

os pontos e que não concordou em retirá-los. Relativamente à invocação de que a 

documentação não foi entregue em tempo útil, há a garantia que foram enviados na 

quarta-feira de manhã, portanto, com mais do que as 48 horas mínimas que a lei e o 

regimento preveem. Conforme tem sido dito, os documentos têm sido disponibilizados 

com 96 horas de antecedência, ou mais, mas com aqueles não foi possível, porque se 

trata de assuntos que foram à reunião do executivo na terça-feira anterior.  

Intervenção do senhor Deputado António Santos (PCP) 

Disse que o Grupo Parlamentar do PCP só teve acesso aos documentos em papel, no dia 

anterior às 18 horas, o que não lhes permitiu minimamente discutir os assuntos, 

portanto, com a devida atenção que queriam dar. Os documentos terem ido a reunião de 

Câmara na terça-feira, não implica que, os documentos estivessem ao seu alcance. Claro 

que o PS e o PSD no executivo tinham acesso aos documentos em tempo útil. Dsse que 
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trabalhava desde as seis da manhã e que com a capacidade de oito horas era quase 

impossível efetivamente tratar de documentos de caráter económico com questões 

jurídicas, que tinham que se deslocar a alguns locais, nomeadamente em relação ao 

ponto 18, foi-lhes completamente impossível preparar os pontos com a consideração que 

o senhor presidente da mesa da Assembleia merece. Disse ainda que, em altura própria 

fariam uma declaração voto.  

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

continuou dizendo que como os senhores deputados e presidentes de junta sabiam, tinha 

sido enviado um e-mail a todos, na sequência de uma reunião da Comissão de Líderes 

onde houve uma recomendação para que, a exemplo do que se faz noutras assembleias e 

nomeadamente na Assembleia da República, e para um conhecimento mais cabal, de 

quem vai discutir e votar as moções, que elas fossem enviadas com alguma 

antecedência, sendo difundida pelos serviços administrativos da Assembleia Municipal. 

Assim aconteceu efetivamente com algumas, não é uma imposição, porque enquanto não 

houver alteração no regimento não se pode impor. Foi uma recomendação e que foi 

efetivamente seguida para evitar que ali, em cima da hora se esteja a tomar 

conhecimento de alguns documentos. A verdade é que aconteceu isso com as moções do 

PAN, aconteceu isso com uma moção da União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 

Cortes, que fizeram chegar em tempo útil e que foram difundidas por todos e foi esse 

período que se iniciou a seguir ao voto de pesar apresentado pelo Senhor Vice – 

Presidente da Câmara e por se tratar de um trabalhador da autarquia, propôs um minuto 

de silêncio a seguir ao voto de pesar. 

Intervenção do Vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes 

Transcrição: 

O Município de Leiria e os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento manifestam à 

família de Paulo Alexandre Ferreira Rodrigues profundo pesar perante o trágico acidente 

de que foi vítima durante a manhã desta sexta-feira, enquanto se encontrava a trabalhar 

para os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. 

Importa neste momento realçar o grande espírito de entrega e profissionalismo com que 

Paulo Alexandre Ferreira Rodrigues desempenhava as suas funções ao serviço dos SMAS 

desde 1994. 

A sua morte, com apenas 44 anos, é uma perda irreparável, que lamentamos 

profundamente. 

As circunstâncias em que ocorreu o acidente que vitimou este trabalhador estão a ser 

apuradas. 
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Neste momento, dirigimos o nosso pensamento à família de Paulo Alexandre Ferreira 

Rodrigues, manifestando a nossa solidariedade neste momento difícil que está a 

atravessar. 

Intervenção da senhora Deputada Cristina Coelho (PAN) 

Transcrição: 

Não exclusão das pessoas surdas da vida democrática  

 dos órgãos autárquicos  

Considerando que:  

1. A Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável refere:  

– No Objetivo 4 a necessidade de assegurar até 2030 a educação inclusiva, equitativa e 

de qualidade, bem como garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e 

formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo aqui as pessoas com 

deficiência;  

– No Objetivo 10, relativo à redução das desigualdades, que duas das metas são, até 

2030, empoderar e promover a inclusão social, económica e política de todas as pessoas, 

independentemente da idade, género, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição 

económica ou outra e garantir a igualdade de oportunidades, inclusive através da 

eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de legislação, 

políticas e ações adequadas a este respeito;  

– No Objetivo 16, a necessidade de “desenvolver instituições eficazes, responsáveis e 

transparentes, a todos os níveis”, garantindo a “tomada de decisão responsável, 

inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis” e ainda a necessidade de 

acautelar o “acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em 

conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais”.  

2. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que não só reconhece os 

direitos das pessoas com deficiência, como proíbe a sua discriminação em todas as áreas 

da vida e responsabilizando toda a sociedade pela criação de condições que garantam 

estes direitos, determina no artigo 9.º, n.º 2, alínea e) que os Estados Partes 

desenvolvem medidas apropriadas para “providenciar formas de assistência humana ou 

animal e intermediários, incluindo guias, leitores ou intérpretes profissionais de língua 

gestual portuguesa, para facilitar o acesso a edifícios e a outros equipamentos abertos ao 

público”.  

3. A Estratégia Europeia para a Deficiência (2010-2020) sublinha a importância de 

eliminarmos as barreiras que se colocam às pessoas com deficiência, de modo a que 

estas possam usufruir de todos os seus direitos e participar na sociedade e na economia. 

Para tal são identificadas oito grandes áreas de atuação, das quais destacamos 

acessibilidade, participação, igualdade, emprego, educação e formação.  
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4. O Relatório Anual de 2016 relativo à aplicação da Lei n.º 46/2006, de 28 de agosto, a 

qual proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência e da existência de risco 

agravado de saúde, quer se tratem de atos discriminatórios por recusa ou 

condicionamento do exercício de direitos de qualquer índole, refere que “Decorridos dez 

anos sobre a publicação da Lei n.º 46/2006, verificase que a promoção da inclusão social 

das pessoas com deficiência, o combate à discriminação e a garantia da igualdade de 

oportunidades continuam constantemente a interpelar e lançar novos reptos à aplicação 

desta lei.”.  

5. A Língua Gestual Portuguesa é a língua utilizada pela Comunidade Surda portuguesa, 

consubstanciando inclusivamente uma matéria consagrada na Constituição da República 

Portuguesa desde 1997, Lei n.º 1/97, de 20 de Setembro, no artigo 74.º, número 2, 

alínea h), o qual dita que “na realização da política de ensino incumbe ao Estado (…) 

proteger e valorizar a língua gestual portuguesa, enquanto expressão cultural e 

instrumento de acesso à educação e da igualdade de oportunidades”.   

6. Segundo o artigo 2º da Lei 89/99 de 5 de Julho, consideram-se Intérpretes de Língua 

Gestual Portuguesa (L.G.P.): “os profissionais que interpretam e traduzem a informação 

de Língua Gestual para a Língua Oral ou Escrita e vice-versa, de forma a assegurar a 

comunicação entre pessoas surdas e ouvintes” funcionando o Intérprete L.G.P. como elo 

de inclusão entre as pessoas surdas e ouvintes, não podendo ser visto como algo 

supérfluo mas uma necessidade premente para esta comunidade.   

7. O acesso à informação e a possibilidade de comunicação são imprescindíveis para a 

qualidade de vida das pessoas e para o exercício dos direitos que lhes são conferidos em 

democracia. É essencial que as políticas e decisões garantam a ligação plena entre 

pessoas, lugares, bens, serviços e oportunidades económicas, sem condicionamentos. 

Acontece que atualmente não estão asseguradas as acessibilidades de pessoas surdas a 

todos os serviços públicos, nomeadamente ao direito à informação, não existindo por isso 

igualdade de oportunidades.  

O grupo municipal Pessoas- Animais – Natureza (PAN) propõe que a Assembleia Municipal 

de Leiria, na sua Sessão Ordinária de 29 de Junho 2018, delibere recomendar à Câmara 

Municipal de Leiria:  

  

1 – A disponibilização de Interprete de Língua Gestual Portuguesa nas sessões de plenário 

da Assembleia Municipal, bem como em todas as reuniões públicas de Câmara sob um 

sistema de reserva prévia, a pedido da cidadã ou cidadão surdo, devendo essa mesma 

inscrição ser feita até 48 horas antes das sessões públicas.   
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2 – Que avalie as necessidades de acessibilidade aos serviços públicos por parte da 

comunidade surda, no sentido de lhe prestar o devido apoio, auscultando as associações 

representativas das pessoas com deficiência, e, em especial, a comunidade surda. 

Intervenção do senhor Deputado Luís Pinto (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Disse que o grupo do PS, votava favoravelmente aquela moção ao Município de Leiria, 

contudo pareceu-lhes não ser eficaz um prazo de 48 horas seria mais adequado um prazo 

maior, sendo que numa situação de um assunto emergente poder haver uma norma de 

exceção que permita um tempo mais reduzido, mas é importante visto que a autarquia 

não tem nos seus serviços aqueles intérpretes e sendo uma medida que comece a ser 

generalizada e frequente, 48 horas será efetivamente curto. 

Foi aprovada por unanimidade, a moção “Não exclusão das pessoas surdas da vida 

democrática”. 

Intervenção da senhora Deputada Cristina Coelho (PAN) 

Transcrição: 

 Recomendação Organização de Workshops Escolares Anuais em Suporte Básico de Vida  

Segundo os números apresentados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), 

ocorrem cerca de 10.000 casos de paragem cardiorrespiratória ou morte súbita cardíaca 

por ano. Destes casos, apenas 3% das vítimas sobrevive, o que, segundo o INEM se deve 

à ausência de uma cultura de socorro na nossa sociedade. Adicionalmente, a Sociedade 

Portuguesa de Cardiologia alerta que em cerca de 57% das paragens cardiorrespiratórias 

em que a vítima não se encontra sozinha, não é realizada qualquer manobra de 

reanimação até as equipas de socorro chegarem ao local.   

Para além disso, advertem os especialistas que numa situação de paragem 

cardiorrespiratória, ao fim de 12 minutos a taxa de sobrevivência é em média de 2,5%. 

Deste modo, no caso de o coração parar, é essencial uma intervenção rápida e eficaz no 

local até que venha a equipa de socorros, para se minimizar a perda de vidas humanas.  

Para tal, o conjunto de medidas que deverão ser efetuadas quando uma pessoa sofre de 

um episódio de morte súbita, prevê os seguintes passos: reconhecer que a vítima está 

em paragem cardiorrespiratória, ativar os meios de socorro, iniciar de imediato as 

manobras de Suporte Básico de Vida (massagens cardíacas) e utilizar um Desfibrilhador 

Automático Externo.   

  

No entanto, o que na maioria das situações ocorre é a ativação dos meios de socorro, isto 

é, ligar para o 112, e esperar que chegue a assistência médica. De acordo com os 

números supra apresentados, este tempo de espera pode ser fatal para a vítima.   
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Face ao exposto, consideramos que é fundamental criar uma cultura de socorro e dotar os 

cidadãos e cidadãs de competências no que diz respeito à realização de manobras de 

suporte básico de vida. É da nossa opinião que uma competência que pode fazer a 

diferença entre a vida e a morte deve ser inserida como parte indispensável na formação 

educacional dos nossos jovens. Assim, recomenda-se:  

1. Organização de workshops anuais em suporte básico de vida para todos os alunos 

do ensino secundário nas escolas públicas do Concelho.   

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

Cortes, José Cunha (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

MOÇÃO Pela Implementação do projeto Housing First – Casas Primeiro 

A União Europeia estabeleceu como uma das prioridades, no âmbito da Estratégia Europa 

2020, o reforço da coesão e do combate à pobreza, em particular a resolução do 

fenómeno das pessoas em situação de sem-abrigo. Em Portugal este desígnio é também 

encarado como uma das prioridades nacionais (o Presidente da República Portuguesa tem 

como meta erradicar este problema até 2023). 

Em 2017 foi criada a 2.ª Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação 

de Sem-Abrigo 2017-2023 (ENIPSSA), assente em três objetivos: “promoção do 

conhecimento do fenómeno das pessoas em situação de sem-abrigo, informação, 

sensibilização e educação, o reforço de uma intervenção promotora da integração das 

pessoas em situação de sem-abrigo, bem como a coordenação, monitorização e avaliação 

da ENIPSSA 2017-2023”. No âmbito da estratégia preconiza-se uma intervenção 

multidimensional, integrada e assente em diagnósticos locais com vista a evitar 

duplicação de intervenções, mas também prevenir situações de sem-abrigo.  

Paralelamente salienta-se a necessidade de fomentar o aumento de soluções inovadoras 

que contribuam de forma eficaz para a resolução desta problemática, nomeadamente 

respostas de alojamento ajustadas e individualizadas tipo housing first, (Casas Primeiro) 

em particular para as pessoas que não estão a ter enquadramento em qualquer outro tipo 

de apoio e/ou medida. 

O modelo “Housing First” caracteriza-se por promover o acesso direto a uma habitação 

individualizada, estável e integrada, bem como disponibilizar um conjunto diversificado de 

serviços de suporte no contexto habitacional e de ligação com outros recursos da 

comunidade.  

A implementação deste modelo, no contexto nacional, enquadra-se no espírito e nos 

objetivos da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem Abrigo, e tem vindo a 

ser disseminado face à eficacia desta abordagem na resolução das situações de sem-
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abrigo, em particular das situações crónicas (90% das pessoas mantém uma situação 

habitacional estável), o que confirma as potencialidades de um programa que conjuga 

uma habitação de caráter permanente com serviços de apoio individualizados. Em Lisboa, 

Cascais e Braga têm já projetos Housing First e outros municípios como Aveiro, Setúbal, 

Porto, Vila Nova de Gaia, em parceira com outras entidades, estão em fase de diagnóstico 

e implementação do projetos.  

Pressupostos da intervenção 

A metodologia de housing first, caracteriza-se por: 

a) Habitação permanente e integrada: Este programa promove o acesso a uma habitação 

estável (não transitória 

b) Casas individualizadas: Os apartamentos são individualizados (tipologia T0 ou T1). 

Excepcionalmente, os participantes podem partilhar a sua casa com outra pessoa da sua 

rede pessoal ou familiar, se essa for a sua escolha.  

c) Separação entre a habitação e tratamento: A tónica é colocada no apoio às pessoas 

para saírem das ruas, não exigindo a participação prévia em programas de tratamento ou 

reabilitação, mas considerando a casa como um ponto de partida para um percurso de 

recuperação, autonomia e integração social. 

d) Contratos de arrendamento: As entidades promotoras contratualizam com os senhorios 

e com as empresas fornecedoras de água, electricidade e gás. Deste modo, o programa 

assume o pagamento das rendas das casas e as despesas com esses consumos 

domésticos. Os participantes contribuem com 30% do seu rendimento mensal para o 

pagamento dessas despesas. 

e) Serviços de suporte habitacional: Os serviços de suporte são flexíveis, individualizados, 

e orientados de acordo com as necessidades e objectivos dos participantes, em domínios 

como: a gestão e manutenção da casa, a gestão do rendimento mensal, as relações de 

vizinhança, a obtenção/renovação de documentos, a utilização dos serviços de saúde 

(saúde física e mental), a obtenção de apoios sociais, a resolução de questões jurídicas 

ou o desenvolvimento de actividades na comunidade e de projectos escolares, de 

formação profissional ou de emprego.  

Neste sentido, um projeto de Housing First pretende: 

- Apoiar pessoas sem abrigo no processo de procura, escolha, obtenção e manutenção de 

uma habitação estável e integrada na comunidade; 

- Apoiar os participantes no sentido de assegurar a manutenção e a estabilidade dessas 

soluções habitacionais; 

-Promover a melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos paticipantes do projeto. 

Grupo-alvo / destinatários a abranger 
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Pessoas em situação de sem abrigo, em particular as situações crónicas e/ou as pessoas 

que não têm enquadramento em qualquer outro tipo de apoio e/ou medida. 

De referir, que, atualmente, por iniciativa do grupo operativo da Plataforma 

Supraconcelhia do Pinhal Litoral está a ser elaborado um diagnóstico das situações de 

sem-abrigo das pessoas dos municípios de Leiria e Marinha Grande. 

Instituições da cidade, nomeadamente a Impulsar, o Centro de Acolhimento, Segurança 

Social e a própria Câmara Municipal já efetuaram um levantamento da cidade de Leiria. 

Em março deste ano ocorreu em Leiria uma reunião de apresentação deste programa na 

qual estiveram presentes representantes da Câmara Municipal de Leiria, da União de 

Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, da Impulsar e de organizações de outras 

autarquias abrangendo a generalidade do País e com a Associação para o Estudo e 

Integração Psicossocial, entidade que está a implementar o projeto a nível Nacional. 

O objetivo desta moção é pedir à Câmara Municipal de Leiria para implementar o projeto. 

Ao abrigo da alínea K), n.º 2 do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

Assembleia Municipal de Leiria, na sua reunião de 29 de junho de 2018, deliberou: 

1. Solicitar à Camara Municipal de Leiria que, através de consultas às entidades que 

julgar relevantes para o efeito, como a Segurança Social de Leiria e/ou Associações de 

Leiria com intervenção na área dos “sem abrigo”, colija toda a informação sobre: 

a)Número de cidadãos sem abrigo no concelho de Leiria; 

b)Número de cidadãos alojados em situações de carácter temporário ou permanente; 

c)Teor dos contratos de arrendamento dos referidos na alínea b). 

2. Implementar, posteriormente à obtenção de informação solicitado no ponto supra, com 

a Segurança Social de Leiria e demais entidades relevantes, e em parceria com 

Associações e/ou IPSS relevantes, o programa "Casas Primeiro". 

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Disse que o PSD quis demonstrar o seu completo acordo relativamente ao teor daquela 

moção, mas não podia deixar, obviamente, de no âmbito dessa solidariedade com o teor 

deste essa mesma moção de manifestar a sua preocupação, pelo facto de os problemas 

que estão subjacentes terem durado tanto tempo, num concelho onde todos os dias à 

festa, onde se anunciam em cartazes e outdoors mil e não sei quantos eventos, para os 

cidadãos do concelho, e chegando aquele dia com uma moção que demonstrou haver 

cidadãos que estão ao abandono e que estão a precisar de apoio de carência e que ainda 

por cima se recomenda que se faça um levantamento de quantos são, é verdadeiramente 

indecoroso, desculpou-se pelo termo, portanto, são solidários com essa noção, mas 

quiseram deixar ali manifesta a sua estranheza que não se gasta efetivamente dinheiro 
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mais no apoio social aos cidadãos carenciados do concelho e se gaste muitas vezes em 

foguetes.  

Intervenção da senhora Deputada Cristina Coelho (PAN) 

Felicitou o presidente da União de freguesias por ter levado aquela moção, porque 

efetivamente é um problema muito grande em Leiria, nomeadamente em relação aos 

sem-abrigo, mas também em relação à população idosa. Disse que pessoalmente e 

voluntariamente, apoia algumas pessoas idosas conjuntamente com outras pessoas e que 

constantemente têm feito pedidos de ajuda e entidades como a Câmara Municipal, e a 

Segurança Social para casos que que não têm apoio nenhum, pessoas que se morrerem 

em casa vão ficar lá mortas vários dias, porque ninguém sabe delas, vivem em 

habitações sociais deploráveis, em condições que ninguém imagina semelhantes às que 

foram apresentadas ali nas imagens. O que pediu é que efetivamente se faça essa 

consulta e que não demore muito tempo, porque na Câmara Municipal de Leiria parece 

que tudo demora anos e teme que essas pessoas idosas, quando alguém lá se chegar 

para ver as condições em que vivem já tenham morrido.  

Intervenção do senhor presidente da Junta de Freguesia de Maceira, Vítor Santos (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Disse não ser sua intenção de fazer uma intervenção, mas não podia deixar passar em 

claro uma experiência própria. Disse que subscrevia integralmente a moção da Junta de 

Freguesia, e dizer que a câmara tem apoiado e tem intervindo seriamente no apoio a 

pessoas carenciadas e sem habitação. Disse que todas as propostas que fez à Câmara 

Municipal no sentido de apoiar sem-abrigo, na melhoria de condições de habitação, o tem 

feito, disse que no último ano pelo menos 2 famílias viram remodeladas totalmente as 

suas habitações e que duas IPSS’s colaboraram naquela situação. Apoiou a moção, mas 

disse que realmente a câmara tem feito tudo o que é possível para eliminar aquele tipo 

de carência no concelho.  

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

Cortes, José Cunha (PS) 

Foi só esclarecer o deputado João Cunha que a Câmara de Leiria em parceria com outras 

entidades tem levantamento feito, sabem quem são, onde estão, dizendo também que 

todos estão a ser acompanhados, uns pelo centro de acolhimento a quem dão a refeição, 

outros a nível médico e até de diverso tipo de acompanhamento psicossocial.  

Intervenção do senhor presidente da União de Freguesias de Santa Eufémia e Boavista, 

Mário Rodrigues (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Disse que apoiavam integralmente a moção apresentada, mas também porque é justo 

dizê-lo, e reiterou o discurso do presidente da junta da Maceira, sendo justo que as 
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pessoas saibam que realmente a Câmara Municipal de Leiria tem apoiado na recuperação 

de casas para acolher as pessoas com necessidades, nomeadamente na sua freguesia.  

Foi aprovada por unanimidade, a moção “Pela Implementação do projeto Housing First – 

Casas Primeiro”. 
 

  

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 José António Silva (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que a sua ida ali tinha a ver com 2 intervenções que na sua opinião 

seriam dos assuntos mais importantes daquela Assembleia Municipal. Foram as 

intervenções dos senhores presidentes de junta até aquele momento, porque se 

preocupam com as pessoas, com o seu concelho e pelo bem-estar das suas populações. A 

Céline Gaspar falou dum problema que gostaria que o Partido Socialista porque foi o 

Governo do Partido Socialista que, é o responsável pela situação que estão a viver, mas 

gostaria que o Partido Socialista também se pronunciasse sobre o assunto que tem 

alguma gravidade e que é, de facto, relacionado com a educação dos filhos da terra e não 

só, do concelho de Leiria no colégio de Monte Redondo. O outro assunto tem a ver com a 

junta de Freguesia do Arrabal na pessoa de Helena Brites, que levantou um problema 

oportuno, sério, e de grande responsabilidade, que se reflete ainda da política do Governo 

anterior e que se está a tornar visível nos 2 anos e meio depois da tomada de posse. É 

aquilo que ela teve o cuidado de dizer, portanto, que no último ano, as coisas nunca 

estiveram tão mal a nível da Saúde como atualmente, não é só na freguesia do Arrabal, 

em todas as freguesias do concelho, em todo o distrito dizendo mesmo que é a nível do 

país. Foi ali mais para esclarecer a senhora presidente de junta, que também estava 

preocupado com o assunto a 2 níveis, 1.º porque entende que não se deve prejudicar 

uma população em detrimento de outra, fechando um Centro de Saúde para manter outro 

aberto, portanto, quando as coisas estão a funcionar plenamente num Centro de Saúde, 

não se encerra para que outro esteja a funcionar. Depois porque ele próprio no dia em 

que teve conhecimento da situação, questionou o senhor ministro da Saúde e a resposta 

foi a mesma de sempre. Que iam colocar mais pessoal técnico, administrativo, mais 

médicos e enfermeiros, portanto, os concursos vão abrir-se entretanto, e irão resolver-se 
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os problemas. Para o Governo as coisas estão bem, funciona tudo bem, para o Ministro da 

Saúde, as coisas funcionam todas muito bem, aqueles problemas não se passam, ele 

próprio o confrontou com o problema do Arrabal, ele diz que não é da sua 

responsabilidade e tem razão, é da ARS Coimbra, nem é tanto do ACES Pinhal Litoral. A 

ARS Coimbra não quer saber nada daquilo, e só há uma coisa a fazer, é indignarem-se 

com a situação e não fazerem praticamente mais nada além da indignação, porque 

efetivamente o problema não tem solução, e a solução do futuro vai ser o encerramento 

daqueles Centros de Saúde. Há já muito tempo que diz que a política deste Governo é 

encerrar os Centros de Saúde, centralizar ao máximo e obrigar as pessoas a fazer USF’s 

não dando depois condições para elas se efetivarem. A política daquele Centro de Saúde é 

encerrar as extensões nas freguesias, Parceiros, Arrabal e outros mais que têm os dias 

contados, portanto, deve estar-se atento, ser reivindicativos e alertá-los sobre aquelas 

situações, porque, de facto, quando se levanta o problema, a solução está a minutos ou 

horas de ser resolvido. Na sua opinião, deverão ser as populações a levantarem-se e 

reivindicar essa exigência que é um direito de todos, a saúde, a educação e também a 

habitação, mas felizmente o senhor presidente da União de Freguesias de Leiria, Pousos, 

Barreira e Cortes, não pediu o suficiente, portanto, ainda não conseguiu o que os colegas 

de outras juntas de freguesia conseguiram que é a resolução por parte da Câmara de 

todos os problemas.  

Intervenção do senhor Deputado Paulo Pedro (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Disse que a sua intervenção foi para falar sobre a dicotomia que está a tomar proporções 

enormes relativamente à questão do público e do privado na educação. Sempre foi 

defensor dos serviços públicos e estava à vontade para falar porque fez parte duma 

comissão há uns anos, já o Colégio de Monte Redondo estava a funcionar, que lutou pelo 

ensino secundário na Escola Rainha Santa Isabel e que nunca foi para a frente. Por isso 

estar à vontade para falar acerca daquele problema que que se está a criar, porque lutou 

para que houvesse ensino público no norte do concelho. Defende os serviços públicos 

quando eles existem, e o facto é que no norte do concelho de Leiria não existe ensino 

secundário, o ensino mais próximo no concelho de Leiria deve ser nos Marrazes. Não quer 

voltar a imaginar aquilo que acontecia há umas dezenas de anos, em que as crianças das 

freguesias do norte do concelho saíam, nomeadamente da freguesia do Coimbrão às 

6h50m de casa para chegar às 20 horas. Disse não querer voltar a esses tempos e, por 

isso, parece-lhe que tudo aquilo está a ser feito em cima do joelho, aquilo não é defender 

o serviço público educativo, não tem hipótese, não é aquele o caminho a seguir, aquele 

caminho só cria rivalidades, angústias dos pais, porque existem centenas de pais 

angustiados com o problema, sem saber o que é que vai acontecer aos filhos, alguns 
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deles já matriculados. Aquele timing não está correto, as famílias tentam organizar a sua 

vida em função do sítio onde têm os filhos, terão de organizar os transportes para 

poderem deixar os filhos na escola e aquilo só veio inverter a situação e subverter esse 

essa metodologia.  

Quando ainda lhe parece que aquela defesa do serviço público, e foram claros, houve 

crimes naquilo, é possível que tivesse havido, e tem que ser julgados e as pessoas tem 

que ser castigadas, mas uma coisa é certa, em termos de custo se calhar a escola pública 

não fica mais barata do que os contratos de negociação com os colégios. Não sabe se é 

aquele o caminho a seguir e tem essa dúvida, parece-lhe que o timing não é correto e 

que a angústia que as populações têm, pois tinham a sua situação perfeitamente 

assegurada, a vida organizada atualmente ficaram sem nada.  

Intervenção do senhor presidente da Junta de Freguesia de Bidoeira, Jorge Crespo (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Trascrição: 

Hoje, nesta sessão de Assembleia Municipal realizada na Freguesia de Regueira de 

Pontes, apresento uma saudação especial ao companheiro de missão Vítor Matos, à 

laboriosa população desta freguesia e, naturalmente, cumprimento todos e cada um dos 

presentes. 

Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o ano de 2017 ficou na história pela 

ocorrência dos grandes incêndios de Junho em Pedrógão Grande e concelhos limítrofes e 

de Outubro que dizimou grande parte do Pinhal de Leiria. 

O balanço oficial de mortos e feridos, casas de habitação e empresas destruídas, postos 

de trabalho perdidos e os milhões de euros de prejuízos, colocaram o ano de 2017 no 

topo da lista dos piores incêndios florestais de sempre. 

Nós, leirienses, jamais esqueceremos o dia 15 de Outubro de 2017, dia em que o  icónico 

Pinhal de Leiria foi vítima das invulgares condições meteorológicas registadas e, dizem, 

da ignomínia de mãos criminosas que o transformaram numa enorme, despida e triste 

mancha negra.  

Também aqui houve habitações e empresas destruídas e milhões de euros de prejuízos. 

O país ficou de luto e, para alijar consciências e tentar evitar as consequências políticas 

de novas calamidades do género, o nosso governo tratou, apressadamente, de ir buscar à 

gaveta legislação antiga,  de tentar adequá-la à nova realidade e colocar em prática um 

plano de acção para a defesa da floresta contra incêndios. 

Contudo, a aplicação no terreno de legislação pouco clara, incoerente e, salvo melhor 

opinião, lesiva das boas práticas de gestão florestal, não surtiu os efeitos desejados. 

Na verdade pretender reverter em três meses os problemas decorrentes de décadas de 

más práticas, acrescentando o aspecto persecutório e sancionatório característico de 
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quem quer passar rapidamente do oito para o oitenta, apenas contribuiu para a 

descredibilização das soluções apresentadas e para a ineficácia das mesmas. 

Acresce que, para o cidadão comum proprietário de terrenos e sensibilizado para a 

necessidade do cumprimento da lei, é fundamental que o exemplo venha de cima e que 

as diversas entidades com responsabilidades na área assumam, na plenitude, as suas 

responsabilidades. 

Será que o Estado deu o exemplo e tratou do que resta das suas matas? A 

Infraestruturas de Portugal procedeu à limpeza das faixas de gestão de combustíveis nas 

redes viárias e ferroviárias da sua responsabilidade? E as autarquias? Limparam as vias 

municipais? 

Por outro lado, parece haver uma descoordenação total entre as acções e determinações 

emanadas pelos diversos organismos, o que dificulta sobremaneira a tarefa de quem, no 

terreno, tem a função de sensibilizar para as boas práticas e monitorizar o trabalho 

desenvolvido. 

Na verdade, o que dizer quando se verifica que lado a lado com as notificações de coimas 

por falta de limpeza e do cumprimento da obrigatoriedade de abate de árvores nas faixas 

de gestão de combustíveis, somos confrontados com o aparecimento de novas plantações 

de eucaliptos, nas mesmas zonas e, alegadamente, licenciadas pelo Instituto de 

Conservação, Natureza e Florestas? 

E o que dizer das afirmações de um alto responsável do nosso governo, quando indexa a 

diminuição do número de sinistros e de área ardida este ano ao trabalho de prevenção 

realizado e aos meios colocados no terreno, esquecendo a ajuda, quiçá decisiva, de 

condições meteorológicas extremamente favoráveis? 

Às vezes fico triste com o que vejo no meu país! 

A sério... 

Disse… 

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD) 

Começou por dizer que parece que os ares de Regueira de Pontes suscitaram ali largos 

problemas à geringonça nacional. Se não fosse o facto de reconhecer aos ilustres 

Presidentes de Junta que ali foram falar a sua qualidade de defesa das suas populações, 

ele ficaria claramente convencido que estavam a fazer uma crítica ao Governo da 

geringonça só faltava ali pedirem, nomeadamente a demissão do senhor ministro da 

Saúde a demissão do senhor ministro da Agricultura e de mais uns quantos, porque as 

críticas que fizeram vão direitinhas ao Governo do Partido Socialista, e estava ali o senhor 

presidente da Comissão Política Concelhia do PS que saudou, naturalmente, também 

como autarca como vice-presidente, mas aquelas críticas são curiosas, porque na verdade 

todos aqueles problemas derivam de políticas assumidas pelo próprio Partido Socialista. 
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Então não foi o Partido Socialista em relação à questão da Educação que assumiu 

claramente aquele figurino? Chamem o Doutor Mário Nogueira para os defender. 

Naturalmente, esse é que é o acordo que fizeram e a política que defenderam. Acabaram 

com os contratos de uma forma geral, a essência dos contratos de associação que 

permitiam que a oferta aos alunos fosse feita ao longo do país, do que se queixam, que 

hipocrisia é aquela? Devem ser claros e assumir as responsabilidades políticas das coisas, 

efetivamente aquela política está falida e é aquilo que os senhores foram ali dizer, não 

foram eles que foram ali dizer, foram os senhores que foram ali confessar, porque as 

populações sentem aqueles problemas e, portanto, isto de uma forma muito clara, é 

preciso virar a página. Ou os senhores mudam a página ou as populações vão sentir 

muito mais, porque vão sofrer mais no sector da Saúde, no sector da Educação, no sector 

da Agricultura, portanto, se mantiverem esse caminho é o caminho de desastre que vão 

ter para Portugal.  

Intervenção do senhor Deputado Rui Passadouro (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Hoje trago-vos um assunto extremamente importante pelo impacto que tem na 

sociedade, sobretudo nos mais vulneráveis: a resistência aos antibióticos. 

 É um assunto que a todos diz respeito, podendo as práticas dos cidadãos serem 

melhoradas se todos nós tivermos intervenção, sabendo que a mudança exige tempo.  

Em termos de consumo de antibióticos, existe na europa um gradiente norte-sul, em que 

no Norte se consume menos que no sul. Por outro lado, relativamente à resistência aos 

antibióticos, esse gradiente mantem-se, havendo mais resistência no Sul da Europa, 

grupo do qual Portugal faz parte. Assim, o consumo de antibióticos, sobretudo se for 

inadequado, induz a resistência nas bactérias, com as consequências que conhecemos: 

aumento dos custos com o tratamento, aumento da duração dos internamentos e 

eventualmente a morte dos doentes.  

A Organização Mundial de Saúde reconheceu a emergência e a propagação da resistência 

aos antimicrobianos como um problema grave a nível mundial, afetando tanto os países 

desenvolvidos como os países em desenvolvimento. Calcula-se que cerca de 25 mil 

pessoas morram todos os anos na União Europeia devido a infeções causadas por 

bactérias resistentes a antibióticos. Em Portugal mais de mil.  Em 2050, se não forem 

tomadas medidas drásticas, a resistência aos antibióticos matará mais do que o cancro, 

podendo atingir 390 mil pessoas por ano.  

Alguns trabalhos científicos efetuados na nossa região confirmaram a situação grave, com 

nível de resistência aos antibióticos elevada, aumento do tempo de internamento e 

aumento da mortalidade.  
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Perante esta situação, teremos que ponderar a entrada na era pós-antibióticos, ou seja as 

pessoas morrerão por não ser possível combater as infeções causadas pelas bactérias. 

Poderá ser muito arriscado ou mesmo impossível fazer uma cirurgia abdominal, um 

transplante, a colocação de um implante dentário.  

Temos que alterar a situação atual. Por isso, a 21 de setembro de 2016, na assembleia-

geral da Organização das Nações Unidas, os líderes mundiais comprometeram-se a lutar 

contra a resistência microbiana, atuando nas áreas da saúde humana, animal e na 

agricultura. Sim, a agropecuária é também um problema sério. Estima-se que no EUA 

cerca de 80% dos antibióticos produzidos são consumidos pela agropecuária, promovendo 

a resistência. A discussão nas Nações Unidas dá nota da gravidade da situação, colocando 

o problema a nível dos altos responsáveis políticos, encarando-o como um problema 

económico e de saúde pública.  

As decisões individuais de tomar antibióticos ou de os usar na agropecuária, ignora a 

perspetiva social do seu uso, bem como os interesses do SNS e do País. Temos que ser 

proativos na defesa dos antibióticos, usando-os quando for realmente indicado. 

O ACES Pinhal Litoral, através do Grupo de Coordenação Local do Plano de Prevenção e 

Controlo de Infeção e Resistência e aos Antimicrobianos está a desenvolver uma 

campanha de sensibilização nesta área, da qual provavelmente já tiveram conhecimento 

pelos jornais ou através dos panfletos divulgados.  

Cada cidadão deve ser responsável, mas nós, na qualidade de representantes da 

comunidade, temos mais responsabilidades e obrigações. Assim, proponho-vos que 

assumam este tema como uma prioridade nas conversas sociais e que adotem medidas 

pessoais e coletivas, promovendo o uso adequado dos antibióticos. 

Relativamente à proposta da deputada Cristina Coelho sobre suporte básico de vida: as 

doenças cardiovasculares com 1ª causa de morte em Portugal; mais de metade dos 

óbitos por paragem cardiorrespiratória ocorrem fora do hospital, sendo por isso vital viver 

perto de um centro com intervenção em hemodinâmica.  

Por outro lado, a maior parte dos casos de morte súbita devem-se a arritmias malignas, 

nomeadamente fibrilação ventricular, sendo o único tratamento eficaz a desfibrilhação, 

revelando a pratica que que o sucesso da intervenção precoce esta relacionada com a 

utilização de desfibrilhadores automáticos externos.  

No caso de AVC, um simples posicionamento da vítima pode ser fundamental. 

Não existe cultura de suporte básica de vida nem de desfibrilhação em Portugal, ao 

contrário do que sucede noutros países europeus. 

Sendo assim, também recomendo uma formação estruturada em suporte básica, de 

modo a que se possa fazer mais do que observar e esperar, enquanto se perdem 

momentos para salvar vidas. 
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Falou ainda sobre o problema da Escola de Monte Redondo, e quando ouve ali da Escola 

de Monte Redondo, faz-lhe lembrar há muitos anos, quando teve frequentar a escola e 

vivendo na Bidoeira tinha que se deslocar todos os dias para Leiria até entrar na 

faculdade. No Inverno, no Verão, com qualquer temperatura e, portanto, é muito injusto 

que os alunos tenham que se deslocar para Leiria para aprender que é uma obrigação da 

nossa sociedade. Portanto, os deputados do PS têm a porta aberta para falar com quem 

tem responsabilidades naquela área.  

Intervenção do senhor Deputado António Luís Santos (PCP) 

Cumprimentou os presentes. 

Informou que faria 2 intervenções, a 1ª prendeu-se com a recomendação feita à 

Assembleia sobre a organização de workshops escolares em suporte básico de vida. A 2ª 

foi acerca do Centro Escolar de Marrazes. A lei não confere às autarquias locais aquela 

área de intervenção, nem no quadro dos serviços de saúde nem no quadro dos serviços 

de educação. Aos Municípios estão atribuídas matérias que do ponto de vista do PCP, as 

áreas não estão a ser devidamente tratadas pela Câmara de Leiria e é sobre essas 

matérias que deve incidir a atenção e esforços. A responsabilidade daquelas matérias é 

do Estado, através dos seus serviços, quer seja o Ministério da Saúde da Educação ou 

Proteção Civil é inaceitável pôr o Município a substituir o Estado desobrigando-o das suas 

responsabilidades. Pôr a Câmara a tratar daquilo que o Governo deve tratar era 

precedente e justificável e com custos. A luta deve ser para que o estado cumpra as suas 

obrigações e não para que se demita delas. Por isso não concordaram com aquela 

proposta, é uma matéria de princípio de que não abdicaram por mais simpática que possa 

parecer aquela proposta. Estavam prontos para aprovar uma moção ou recomendação 

para que o Estado o faça em Leiria e todo o País. 

Disse que o que se passava com o Centro Escolar dos Marrazes era uma vergonha e um 

escândalo, desde o princípio até ao presente. Tudo a prejudicar as crianças da freguesia 

de Marrazes e o seu desenvolvimento, como todos sabem há muitos anos que o território 

mais carenciado de equipamentos em toda a cidade e todo o concelho. Há pouco tempo, 

especialistas em construção falaram com o PCP para alertar que o projeto tinha e tem 

deficiências, que a quantidade de ferro prevista, está abaixo do que se previa, não se 

sabe a veracidade, pois não conhecem o projeto e não são entendidos na matéria, mas 

queriam que lhes fosse dito ali, que a situação iria ser apurada e que não havia qualquer 

problema e respeita as normas de segurança anti sismos previstas. Foi-lhes ainda dito 

que a inclinação da cobertura por ser em V para o meio, irá exigir muita manutenção e 

não havendo limpeza frequente, as águas não escoarão bem podendo haver infiltrações. 

Perguntaram se não haveria outros problemas e os materiais aplicados até à data têm a 

qualidade que se deve esperar. Depois das obras, há muito tempo fazer que andavam e 
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mais recentemente terem sido abandonadas, a Câmara finalmente decidiu romper o 

contrato com o empreiteiro de acordo com os jornais. O pior é que não quer assumir as 

responsabilidades muito grandes e principais que têm naquela trapalhada toda. Querem 

sempre obras baratinhas, como vão sabendo pelos jornais e pela leitura das deliberações, 

estão sempre com a conversa do preço mais baixo mesmo os vereadores do PSD. Toda a 

câmara é responsável, PS e PSD, mas fogem às responsabilidades como o diabo foge da 

Cruz. Por isso é que o vereador Ricardo declarou que a Câmara é totalmente alheia a tudo 

aquilo, que ele está entre os que sabem mais e melhor, que a Câmara é totalmente 

conhecedora e irresponsável. Como lhes disseram, tudo começa pelos valores base das 

obras que vão a concurso serem muito baixas, o que afasta as empresas de qualidade e 

que fazem contas com a agravante de ter que ser o preço mais baixo a ganhar o 

concurso, quando a lei prevê alternativa e permite mais qualidade e no fim menos custos 

de construção e manutenção. A Câmara até sabia que o empreiteiro não era cumpridor, 

estava em dificuldades noutros sítios, isto dito pelo próprio vereador das obras não deixa 

de ser espantoso. A cereja por cima do bolo, é o passa culpas para o Tribunal de Contas 

que coitado não estava ali para se defender e nem os jornais foram ouvir para saber se é 

verdade. Eles não embarcaram naquela história da carochinha e quiseram ali, cópia das 

orientações do Tribunal de Contas para que a adjudicação se faça por critérios de mais 

baixo preço em que falou o Vereador Ricardo Santos, se essa cópia ou qualquer outro 

documento a comprovar saudações não chegar, estarão prontos para chamar os bois 

pelos nomes.  

Intervenção do senhor Deputado Manuel Azenha (BE) 

Cumprimentou os presentes. 

Disse que na última Assembleia Municipal de Leiria houvera uma intervenção do Dr. David 

Neves, responsável pela empresa ValorAgudo, unipessoal Lda. Recilis. A sua intervenção 

foi uma tentativa de se responsabilizar pela não construção da ETES, mas também pelo 

estado da poluição em que se encontra o Rio Lis. Na sequência daquela intervenção, e 

para apurar a veracidade das declarações ali prestadas pelo mesmo, o BE através do seu 

grupo parlamentar na Assembleia da República, solicitou ao Ministério da Agricultura, 

informações sobre o processo que levou à perda do financiamento dos 9 milhões de 

euros. Da análise da resposta que lhes foi enviada, e disponibilizaram cópia aos vários 

grupos com representação naquela assembleia, concluíram que, o gestor do PDR 2020 

por várias vezes, prorrogou o prazo de execução do projeto até ao momento em que 

concluiu que as intenções da ValorAgudo não apresentavam viabilidade económica nem o 

seu calendário de execução demonstrava ser realista pelo que não se reuniram as 

condições para a manutenção do contrato de financiamento. Foi referido pelo Dr. David 

Neves naquela assembleia e que citou, “não perdemos 9,16 milhões de euros, não 
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tínhamos era o que faltava para completar o projeto. Em Abril de 2017 foram 

confrontados com a falta de financiamento, porque um parceiro que tinham no projeto 

entendeu por um conjunto de circunstâncias, abandonar o mesmo”. Referiu o que o 

Ministério da Agricultura respondeu sobre suas dúvidas: o pedido de apoio foi solicitado 

pela ValorAgudo em 18 de Julho de 2014 e foi aprovado em 24 de Setembro de 2014. A 

assinatura do contrato deu-se a 28 de Novembro de 2014 e previa o início da construção 

da ETES para 1 de Janeiro de 2015 e fim em 11 de Janeiro de 2017. A 21 de janeiro de 

2016, o Dr. David Neves, pediu uma prorrogação do prazo de início das obras para 18 de 

abril de 2016, tendo sido concedida. Face à inércia da ValorAgudo que não solicitou 

qualquer pedido de pagamento, o próprio gestor notifica a ValorAgudo para que peça o 

dinheiro no prazo de um mês. Não foi dada resposta pela ValorAgudo tendo sido os 

mesmos convocados por parte do gestor para uma reunião a fim de o mesmo se inteirar 

sobre o que se estava a passar com o projeto. Ou seja, era o gestor que andava atrás da 

ValorAgudo para lhe entregar o dinheiro e não o contrário. A reunião a que se referiu, 

ocorreu no dia 6 de Janeiro de 2017. Em 16 de Janeiro de 2017 data em que a obra já 

deveria estar concluída de acordo com o projeto inicial, a ValorAgudo volta a solicitar uma 

nova prorrogação de prazo de início de obra para o dia 16 de Abril de 2017. O que 

aconteceu foi que o gestor do PDR 2020 já não se deixou levar pelos constantes pedidos 

de prorrogação e solicitou informações complementares, designadamente informações 

relativas a procedimentos de contratação pública. Mas, mais uma vez a ValorAgudo 

ignorou as solicitações do gestor e nada respondeu. Assim, o gestor do PDR 2020 face ao 

silêncio e inércia que ao longo dos anos a ValorAgudo se foi sujeitando, acabou por 

manifestar a sua intenção de efetivamente proceder à anulação do contrato. Só então 

naquela data, respondeu às solicitações que tinham sido feitas anteriormente requerendo 

a não anulação do contrato. Contudo, já era tarde e as informações prestadas como 

aconteceu no desenrolar de todo o procedimento, forem insuficientes e intenção de anular 

o contrato manteve-se. Disse o Dr. David Neves que em Abril de 2017 foram 

confrontados com a falta de financiamento por parte do parceiro.  

Disse que através do documento facultado a todos, ficará mais que demonstrada a culpa 

da perda dos 9 milhões de euros por parte da ValorAgudo. Concluiu deixando uma 

sugestão. Na semana anterior tinha ocorrido no Teatro Miguel Franco, uma iniciativa de 

um grupo organizado relativamente à arte que era o paradoxo, disse que nessa iniciativa 

e passada de cerca de meia hora de ter sido efetuada a mesma, estava disponível toda a 

gravação vídeo no Facebook e uma vez que a Assembleia tem página do Facebook porque 

não colocar à disposição em direto o vídeo das sessões.  

Perguntou ao senhor vice-presidente em que estado se encontrava o processo de 

aquisição das novas instalações da Assembleia Municipal e perguntar ainda se teriam 
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conhecimento do estado em que se encontram as salinas da Junqueira e se é que se é 

possível aferir de quem é a responsabilidade do estado de degradação a que chegaram e 

se a câmara tem prevista alguma intervenção para o local, e por último congratular a 

câmara pela iniciativa do Fórum.  

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

informou que relativamente à gravação em vídeo, foram feitos alguns contatos não tendo 

sido ainda possível arranjar nenhuma empresa que tenha disponibilidade para o fazer por 

uma razão muito simples, é que a maioria das sessões ordinárias, nomeadamente nos 

concelhos de, por exemplo, Marinha Grande, Porto de Mós e Pombal, são quase todas no 

mesmo dia. A PombalTv não pôde aceder e prestar o serviço por aquela razão.  

Intervenção do senhor Deputado Fernando Elias (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que das 3 notas que ali levou, 2 sustentam-se em validade e em 

dados concretos e reais, a 3ª numa lógica um pouco mais especulativa que em sede como 

aquela não deve fazer sentido. Para se refletir sobre matérias que interessa ao 

desenvolvimento do País e da região, deve sempre ter-se a competência e capacidade 

para factualmente pôr ali as questões para que se possam sobre as mesmas pensar. A 1.ª 

nota é sobre a recomendação no âmbito das manobras de suporte básico de vida e 

compreende-se, de facto, a cultura de socorro e de conhecimento funcional como já foi 

dito por outros deputados, é essencial e é de louvar a ideia. No entanto, é bom que todos 

tenham a ideia de que o atual Governo fez um investimento em sede dos planos de 

escola ligando-as com a proteção civil, no sentido de poderem ser promovidos localmente 

e com o apoio autárquico que é uma realidade no concelho, programas que visam e estão 

operativos no terreno. Naquele caso concreto é o programa que dá a mão à proteção que 

tem o apoio dos bombeiros articulado com a Câmara Municipal e a proteção civil e 

responde às necessidades reais das escolas. Disse que as escolas no seu programa plano 

anual de atividades têm que ter uma área de saúde, é obrigatória, também ela é 

extensiva em 7 currículos e aquilo que aquele programa tem feito ao longo dos 2 últimos 

anos e continua a fazê-lo, são sessões práticas com os bombeiros em sede de cada escola 

e em articulação com 2 vetores muito importantes que existem em cada escola, o 

coordenador do programa educação para a saúde e o coordenador de segurança. Há 

também no âmbito daquele programa formação específica para todos os assistentes 

operacionais. Disse estarem a funcionar dentro do que é necessário. A 2ª nota prende-se 

com algo que é importante, porque tem a ver com planeamento e erário público, o que é 

o ensino estatal e o que é o ensino não estatal. O ensino deve ser sempre constituído por 

uma lógica de complementaridade não só por causa do investimento, mas também da 

gestão dos cursos e eficácia que se preconiza com esse mesmo investimento. Olhar para 
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aquela lógica que a senhora presidente da União de Freguesias de Monte Redondo e 

Carreira levou e que outros deputados alocaram ali é fundamental. Deve olhar-se para 

aquilo sobre 3/4 dimensões: o que é o serviço público de educação e o que é o serviço 

não público de educação? Onde é que há alunos? Onde é que é possível criar essas redes 

sustentadas de complementaridade, onde é que há lotação das escolas públicas e onde é 

que não há? Qual é a dimensão do número de alunos e de turmas em cada uma das 

escolas públicas localizadas num determinado raio geográfico? Que condições de 

qualidade de vida terão os alunos se puderem ter serviço de educação local em 

detrimento da sua deslocação? Perceber em termos da prestação do serviço seja ele 

público ou não público, como é que cada estabelecimento faz a gestão desse serviço? 

Frisou não estar a falar de rankings, mas a falar do seu desempenho. Ponderando tudo e 

a matriz do projeto educativo de cada um dos estabelecimentos, ele é sensível, noutros 

órgãos que representa o distrito de Leiria, ele representas as 47 escolas do distrito de 

Leiria, no órgão do sistema do conselho escolar, e noutros locais tem defendido e escrito 

inequivocamente que não é contra a educação não estatal nem nunca pôs contra a 

pública, é um claro defensor da lógica da complementaridade. Em síntese dizer que, 

aquela administração educativa é sensível à proximidade, e portanto, se o sector local se 

juntar e souber apresentar as razões que fundamentam a possibilidade de se rever essa 

matéria, aconteceu isso nos 2 últimos anos quando se fez aquela reformulação da rede 

pública e não pública, está convicto que se souberem levar a carta com a fundamentação 

devida que haverá sensibilidade e abertura para rever aquela matéria.  

Relativamente ao Centro Escolar dos Marrazes disse que aqueles contratos não se fazem 

de qualquer forma, quando ali vão deverão ter dados concretos, tudo se sustentou em 

regras teóricas, práticas, técnicas e que estariam a ser respeitadas. 

Intervenção do senhor Deputado Acácio de Sousa (PS) 

Começou por dizer que reparou ali que alguns deputados municipais do PSD estavam à 

procura de brechas para levantar ondas alarmistas, esquecendo que realmente foi no 

anterior Governo que houve uma razia em termos de serviços e que realmente puseram 

quase país no caos e muito mais além. Está perfeitamente confirmado e muito mais além 

das instruções da troika, por outro lado, esquecem que realmente tanto os senhores 

presidentes de junta de freguesia como os deputados do PS estão perfeitamente à 

vontade e não tem que ser alarmistas em apontar o dedo ou levantar ou discordar em 

função da defesa das populações, portanto, aí é uma característica própria. Por outro 

lado, e não estava o senhor deputado José António Silva naquele momento, ele conhecerá 

muito melhor que muitos outros até que ele, os serviços de saúde, mas também saberá, 

por isso mesmo o que foi o fecho de serviços e centros de saúde no anterior Governo e o 

que tem sido a cobertura de vagas, dos milhares de vagas que entraram para o serviço 
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de saúde já no atual Governo. De qualquer modo, a senhora Presidente de Junta do 

Arrabal, falou no problema que tem na sua freguesia e falou na passividade dos nossos 

deputados no Parlamento, não quis discutir quem foram, se houve passividade não esteve 

bem. Mas o senhor deputado José António Silva que está no Parlamento, ele próprio 

deveria atuar, se calhar mais com outra insistência ou contra incidência, ele disse que 

questionou o ministro, mas também reconheceu 2 coisas: que sabe que a resposta do 

ministro é que vão ser criadas vagas, sabe ainda bem que sabe, por outro lado, diz que a 

culpa é desses serviços concentrados. Sabendo que a culpa é dos serviços 

desconcentrados devia de facto negociar essas funções para realmente não ficar a dizer 

que só lhes resta ficarem indignados. Têm de facto, todos de lutar por aquilo que é 

devido às populações.  

Intervenção da senhora presidente da União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira, 

Céline Gaspar (PS) 

Disse querer apenas esclarecer que, de facto, a questão da saúde principalmente não é 

uma coisa que tem esteja a acontecer na governação do Partido Socialista até porque por 

experiência própria o Centro de Saúde da Carreira fechou definitivamente ainda no tempo 

do PSD. Portanto, a questão não é taxativa e o facto de falarem da defesa das populações 

não significa que tenham outra opinião sobre aquilo que são as suas convicções. 

Agradeceu que não houvesse mistura nem se utilizassem bandeiras e aproveitando aquilo 

que eles fazem enquanto presidentes de junta. 

Intervenção do senhor Deputado Micael Sousa (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que a sua intervenção foi para evitar alguns alarmismos, uma 

intervenção um pouco mais técnica e que se relaciona com a sua área de formação. 

Felizmente, não existe nenhum projeto daquela amplitude dos centros escolares que não 

tenha um projeto de estabilidade devidamente assinado por técnicos com a devida 

creditação que, naquele caso será a Ordem dos Engenheiros que tem várias etapas para 

se poder assinar uma coisa daquele género. Portanto, não tendo não correm o risco de 

faltar ferro ou faltar outro tipo de coisa, porque aqueles projetos são muito rigorosos e 

são assinados por técnicos muito credenciados. Não é uma coisa feita a olho, não é uma 

coisa feita pelo empreiteiro, é uma coisa feita por técnicos credenciados e obedecem a 

softwares e a programas específicos que podem ser constantemente validados e que 

existem também com as noções de inovação que podem ser difíceis de ver por leigos. 

Portanto, há que tentar acalmar os ânimos e não entrar em alarmismos. Do ponto de 

vista da empreitada, há que notar que o Código dos Contratos Públicos na altura apenas 

permitia que aquele tipo de empreitadas pudesse ser pelo preço mais baixo. O código 

anterior permitia outro tipo de opções de avaliação, e o novo código que está atualmente 
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em vigor também permite mas o de altura não permitia. Era um problema na altura, 

felizmente foi resolvido, porque aquelas empreitadas apenas com o preço mais baixo 

podia levar a vários problemas e levaram. Felizmente foi resolvido, mas na altura era 

aquela que estava em vigor.  

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

aproveitou para dizer que para tentar evitar as falhas que tem havido com o envio de 

emails, nomeadamente com moções e requerimentos, estes serão colocados na área 

privada da página web da Assembleia Municipal. 

Intervenção do Vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes 

Começou por dizer que no período antes da ordem do dia foram levantadas algumas 

questões e foi muito sintético nas respostas. Relativamente às intervenções da senhora 

presidente da união de Freguesias de Monte Redondo, informou que a câmara está 

preocupada com a situação do Colégio Luís Pereira da Costa. Tanto mais que o nível de 

preocupação e já foi manifestado no que diz respeito às condições de ensino, sobretudo 

das crianças e jovens do norte do concelho e, por isso, no dia 22 de Junho mandou uma 

carta à Senhora Secretária de Estado Adjunta da Educação, a manifestar a revolta por 

aquela decisão de retirar uma turma do secundário daquele estabelecimento de ensino e 

solicitou de imediato uma audiência à Secretária de estado para expor muitos dos 

argumentos ali apresentados, mas também explicar a importância que tem para o futuro 

do desenvolvimento do norte do concelho, a aposta que estão a fazer na zona industrial 

de Monte Redondo. Não podem querer desenvolver uma parte importante do concelho 

fazendo um grande investimento na aquisição de terrenos para o desenvolvimento da 

indústria, criar emprego e fixar pessoas e com pessoas ter cada vez mais jovens e 

crianças e verem uma situação daquelas que contraria toda uma aposta estratégica de 

desenvolvimento do concelho, que visa sobretudo tornar os equipamentos sociais 

educativos e de saúde mais próximo das populações. Por isso, estão totalmente solidários 

com a intervenção que a Senhora Presidente fez e, portanto, são aquelas diligências que 

estão a tomar a logo que possível transmitirão à Assembleia os resultados dessa mesma 

reunião. A Senhora Presidente de Junta Helena Brites apresentou uma situação que 

infelizmente tem a ver com a falta de médicos, falta de administrativos também, mas 

encerrar Centros de Saúde por aquele 2.º motivo é que é muito difícil compreender. Estão 

a fazer um esforço para conseguir afetar um recurso humano do município, de forma a 

poder ajudar naquela fase transitória para suprir uma baixa médica dum funcionário do 

Ministério da Saúde e que naturalmente, a informação que têm é que num curto prazo a 

situação será ultrapassada através de contratação de 6. Não é uma solução definitiva, é 

uma situação precária, mas efetivamente é a resposta que lhes foi dada de parte do 

Ministério da Saúde. Reforçou que o trabalho como município, sabem que a saúde é um 
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fator decisivo na qualidade de vida para as populações, sobretudo as mais idosas. Quando 

a Câmara Municipal decide investir em novos Centros de Saúde, como é o exemplo e são 

conhecidos e recentes os das Cortes e Monte Redondo e Carvide, Santa Catarina da 

Serra, Caranguejeira é efetivamente na expectativa de que os serviços estejam próximos 

das populações, sobretudo as mais idosas que têm mais dificuldade de se deslocarem 

para outras zonas mais distantes, e portanto, é essa a convicção e a aposta do Município. 

Relativamente à moção apresentada pelo Presidente da União de Freguesias de Leiria, 

Pousos, Barreira e Cortes, na questão dos sem-abrigo é uma temática que está na ordem 

do dia política, a nível nacional, é uma preocupação do município, têm referenciadas 

situações de sem-abrigo, estão a acompanhar casos concreto e têm feito um trabalho de 

proximidade com as juntas de freguesia e com tudo aquilo que é a rede social para 

encontrar respostas, não só para as situações de sem-abrigo, mas também às questões 

da população carenciada. Relativamente aos idosos, existem 6 programas de apoio ao 

idoso, um já ali mencionado com os bombeiros municipais de proximidade com os idosos 

que sofrem de isolamento onde têm apoio domiciliário e presença regular junto dos 

mesmos sendo um esforço coletivo, não é só a Câmara Municipal que tem respostas 

naquela área, as próprias juntas de freguesia também as têm, portanto, acham que 

aquele é um programa que merece toda a atenção, tendo em conta o contexto social que 

se vive atualmente.  

Houve algumas intervenções mais de caráter político-partidário, a questão da geringonça 

da atuação do Governo. Foi encarado desde o início que começaram o percurso na vida 

autárquica em Leiria, sobretudo assente num conjunto de pessoas independentes que 

efetivamente a bandeira e o partido é Leiria e sempre que se tenta misturar as questões 

de política nacional com questões política local com eles não ter resultado. Enquanto 

alguns deputados não perceberem que acima dos partidos está Leiria, muita gente vai 

continuar a apostar naqueles que acham que primeiro está Leiria e só depois é que os 

partidos. Não entram numa lógica de claques, as assembleias municipais, as reuniões de 

câmara, as reuniões de assembleias de freguesia, são pautadas pelos problemas reais das 

pessoas e é nesse sentido que encara como autarca e é essa a filosofia global da maioria 

dos deputados ali presentes. O Centro Escolar dos Marrazes é uma obra das mais 

importantes em termos de equipamentos escolares do concelho, a freguesia de Marrazes 

é uma freguesia populosa, ao contrário de alguns exemplos ali falados onde há 

necessidade de fixar pessoas. No futuro, o que vai acontecer é que cada vez mais pessoas 

irão morar para a cidade, e portanto, aquele Centro Escolar será para responder a 

dificuldades de desdobramento que existe nas escolas naquela freguesia. Aquele Centro 

Escolar está a ser planeado há uma série de anos porque vai ser um dos melhores do 

país. Representa um investimento de 5 milhões de euros que é quase a totalidade do 
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investimento feito até à data em Centros Escolares, recordou que nos últimos 8 anos, 

foram abertos 5 Centros Escolares. Aquele de que se fala, vale tanto como os outros 

todos e naturalmente, enquanto autarca, repara-se que depois de tanto trabalho a 

projetá-lo, desenvolvê-lo, arranjar financiamento, lançar concurso, adjudica-se a obra e a 

empresa que venceu o concurso, não consegue desenvolver a obra por questões 

financeiras, porque entra em ruptura financeira, não consegue pagar aos fornecedores, 

portanto, não consegue avançar com a obra. Começam a ver que a obra está a morrer, e 

iniciam um conjunto de procedimentos normais, perceber até que ponto é que a empresa 

consegue dar seguimento, se não consegue e chegam a um ponto de ruptura em que 

percebem que tinham de tomar uma decisão. A decisão a que são obrigados é que se 

notifique a empresa de que se quer rescindir o contrato e iniciar um novo procedimento 

concursal, elencando tudo o que ainda falta fazer no caderno de encargos, retirar dali os 

materiais necessários para concluir a obra que se estima que ande à volta dos 7 meses, 

mas lançar novamente um procedimento daqueles obriga a um novo concurso, novo 

visto, uma nova empresa e, portanto, só aquele procedimento democrático pode demorar 

entre 6 meses a um ano. Se lhe perguntam se não existe um mecanismo na lei que 

permita uma adjudicação urgente e rápida na resolução daquelas situações, se calhar 

devia existir, mas infelizmente têm seguido todos os procedimentos legais no que diz 

respeito à concretização da obra sob pena de efetivamente aquilo que a sua vontade que 

era redistribuir a população escolar pelo Centro Escolar, vai ter que ficar adiado não para 

o próximo ano letivo mas só para o de 2019/2020.  

Sobre a questão levantada da ETES, ouviu com atenção os prazos, a pessoa em causa 

não estava presente, mas achou que é um relatório que estava apresentado portanto, 

achou que tudo tem interesse em ser do conhecimento da Assembleia. Foi colocado 

também pelo deputado Manuel Azenha, a situação do processo de aquisição da futura 

Assembleia Municipal de Leiria, o processo está ainda num processo de negociação, têm 

referenciado um espaço. O espaço onde funcionou a antiga cooperativa agrícola de Leiria, 

não existe nenhuma decisão tomada, o assunto não foi ainda devidamente negociado 

para chegarem a uma conclusão, quando chegarem irá a reunião de câmara e depois 

mais tarde ir à Assembleia se for essa a opção que farão, porque estão numa fase ainda 

de negociação. Acham que é um edifício que tem potencial, é uma zona urbana, é uma 

zona central vai ficar rodeado por um Jardim que vai ser um bom cartão-de-visita da 

cidade, portanto, é um edifício que tem a dignidade suficiente para receber a Assembleia, 

no entanto, ainda não está nada concluído.  

Relativamente à questão das salinas da Junqueira, aquelas têm sido alvo de atos de 

vandalismo, não se consegue identificar os autores e as salinas são da responsabilidade 

da Câmara e estão também a ser acompanhadas pela Junta de Freguesia de Monte 
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Redondo e, naturalmente, o objetivo é encontrar um mecanismo de financiamento para 

poder fazer a sua recuperação. Deu um último apontamento e achou importante fazer 

esta ressalva, porque efetivamente não é todos os dias que se realiza um fórum para 

falar de um tema que é tão importante a região e, de facto, o fórum sobre a abertura da 

base aérea de Monte Real à aviação civil foi coroada de sucesso, nomeadamente pelo 

consenso que conseguiram a alcançar junto dos líderes autárquicos de uma região 

extremamente abrangente que inclui não só a região de Leiria, a região do Oeste, o 

concelho de Ourém, o concelho da Figueira da Foz, portanto, houve uma forte coesão dos 

interesses envolvidos daqueles territórios e têm o apoio da esmagadora maioria senão a 

totalidade dos empresários da região que percebem que há ali um potencial e um 

interesse e, sobretudo que há uma legitimidade da região, exigir que o Estado olhe para o 

aeroporto de Monte Real como uma oportunidade de desenvolvimento do território. 

Infelizmente a região que é invisível para muitos políticos, tem crescido, tem-se 

envolvido, graças à capacidade e ao empreendedorismo das pessoas da terra e sempre 

sem grandes ajudas ou praticamente nenhumas daquilo que é o Estado Central. Se 

aquele processo não vencer se não se chegar ao desiderato acham que é um grave 

retrocesso àquilo que é a ambição da região e por isso, subscreveu a intervenção do 

Senhor Deputado Manuel Azenha em dizer que de facto, o Fórum foi um momento 

importante de atividade política e de defesa dos interesses da região.  

 

  

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.  

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. 
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O documento foi, como habitualmente, previamente distribuído, tendo o senhor Vice-

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

qualquer esclarecimento. 

Intervenção do senhor Deputado Pereira de Melo (PSD) 

Disse fazer uma pergunta telegráfica, esperando também ter uma resposta que não seja 

telegráfica.  

Como explica o senhor Presidente da Câmara que no campo de impostos diretos a 

derrama tenha voltado aos níveis de 2015 cerca de 110 mil euros, quando em 2016 era 

de 500 mil euros, 2017 era de 360 mil euros? Onde está a tão apregoada criação de 

novas indústrias e a rentabilidade das existentes? Como explica esta diminuição, se as 

firmas estão a produzir mais como dizem, estão a vir mais firmas ou será que as firmas 

estão a fugir do concelho? 

Intervenção do senhor Deputado António Luís Santos (PCP) 

Disse que em relação às atividades da Câmara, o PCP recebeu alguns comerciantes do 

mercado de Leiria, que tinham preocupações em relação ao seu futuro enquanto 

comerciantes do espaço do mercado. Estão preocupados com o que reserva o futuro e 

também nalguns casos com as futuras instalações. Apesar de serem melhores do que 

atualmente, parece que vão continuar a ter problemas de espaço e em alguns sectores 

vão continuar sem fazer face a todas as exigências da lei. Há sectores em que parece que 

vai haver menos lugares disponíveis do que os vendedores existentes à data. Outra 

preocupação apresentada e as pessoas que fizeram ali a sua vida comercial podem não 

ter qualquer garantia de ali continuar. Outra preocupação apresentada, foi a situação 

durante as obras, o espaço de venda será muito acanhado e não dará para todos. 

Entenderam as preocupações e acharam que seria preciso ponderar a salvaguarda da 

vida das pessoas, por isso quiseram ser informados com detalhe daquele projeto, de 

como tudo se vai desenrolar e apelaram ao bom senso nas decisões a tomar. A 2.ª 

questão que frisaram é a questão do Parque Industrial de Monte Redondo, também houve 

pessoas que foram falar com eles, começaram a ficar descrentes com o desenvolvimento 

e o não avanço daquele parque, quiseram também que a Câmara lhes dissesse em que 

ponto é que se encontra o processo. Entretanto, entenderam que era preciso avançar 

com as negociações com a Infraestruturas de Portugal para modernizar a linha do Oeste e 

preparar as condições para a reabertura no momento próprio da estação de Monte 

Redondo também tendo em vista até a questão do Parque Industrial. A 31 de Maio a 

receita total acumulada no Município era 3,6 milhões de euros, a despesa de 23,9 milhões 

de euros, há uma diferença de quase 10 milhões de euros. Juntando esses 10 milhões de 

euros aos mais 39 milhões de euros do saldo do ano passado, há quase 50 milhões de 

euros de saldo em 31 de Maio. A receita dos projetos cofinanciados dos fundos 
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comunitários é a mais baixa dos últimos 4 anos, portanto, está tudo a andar devagar 

devagarinho como costume, não são precisas mais palavras para demonstrar a baixa 

produtividade da Câmara. A apreciação do PCP em relação ao relatório da Câmara é 

negativa.  

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD) 

Começou por dizer que registou com atenção que o Dr. Gonçalo Lopes vice-presidente da 

Câmara, pelos vistos não se dá muito bem com o Dr. Gonçalo Lopes, presidente da 

Comissão Política Concelhia do Partido Socialista, mas fez uma pergunta ao Dr. Gonçalo 

Lopes vice-presidente da Câmara.  

Na página 18 do relatório relativo à Sociedade de Advogados DNM e associados, a 

determinada altura fez-se o ponto de situação relativamente ao processo de ação 

administrativa comum n.º 385/15.4BECBR e o autor é Águas de Coimbra e Município de 

Coimbra e os réus são vários municípios entre os quais o Município de Leiria. Aquela ação 

pretende que haja que uma condenação de execução e conclusão dos investimentos por 

realizar e das respetivas infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento em 

falta. Identificadas no artigo 118.º aquela posição inicial do prazo máximo de um ano, a 

sua pergunta era se se podia dar ali um esclarecimento acerca do que é que o município 

de Coimbra e as Águas de Coimbra estão a colocar em tribunal todos aqueles municípios, 

qual é que é o motivo? Não é uma situação muito normal, os municípios andarem a pôr 

ações uns aos outros, mas de qualquer maneira, ficavam agradecidos se pudesse 

esclarecer.  

Intervenção do Vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes 

Relativamente à questão da derrama do imposto, importa referir que o mesmo 

arrecadado em 2018, refere-se à atividade de 2017, no entanto de um ano 17 é melhor 

do que um 16. Aquele apuramento do valor da derrama naquela fase pareceu mais baixo 

do que efetivamente nos anos anteriores, o que não era expectável e não parece que 

tenha a ver com a questão de fuga de empresas, porque a redução é muito grande e, 

portanto, não tinham conhecimento de que houvesse uma empresa muito grande que 

tivesse saído do concelho e que pudesse levar aquela redução de derrama. Poderia ser 

um momento eventualmente transitório de tesouraria para poder receber eventualmente 

mais alguma verba até ao final do ano para poder recuperar o fundo de investimento, 

mas não viu nenhuma relação com a saída de empresas do concelho. A questão levantada 

pelo PCP relativamente ao Mercado de Leiria, é um investimento decisivo para o comércio 

de Leiria e sobretudo para aquela zona da cidade. Para além das intervenções na Heróis 

de Angola consideraram que um mercado que respeite os produtores locais, a tradição e a 

qualidade dos produtos, mas que seja um espaço atrativo, não só para os clientes atuais, 

mas para novos clientes que garantam a sustentabilidade do futuro é muito importante. 
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Um investimento no Mercado Municipal que desde 2004, portanto há 14 anos a Câmara 

decidiu rescindir todos os contratos com os operadores naquele mercado desde o talho, 

as peixarias, hortofrutícolas, e desde esse período até à data, as pessoas ocupam o 

mercado municipal sem pagar qualquer tipo de taxa e com aquela decisão de 2004, as 

pessoas deixaram de ter um contrato vivo para lhes poder garantir aquilo que seria na 

fase após a construção, a oportunidade de poderem transitar automaticamente para o 

mercado. O que terá que se fazer é abrir um procedimento de hasta pública, de concurso 

que eventualmente será, não por sorteio mas por licitação, de modo a permitir que os 

atuais interessados possam através da sua capacidade financeira poder ganhar a sua 

posição, porque a pior coisa que parece mais injusta é que uma bola ou qualquer tipo de 

sorteio deixe de fora, alguém que quer efetivamente manter a sua posição e, por isso, no 

enquadramento legal que existe atualmente o que se vai possibilitar é que as pessoas 

possam concorrer aos lugares existentes após o mercado estar concluído, e poderem 

ganhar a sua posição, através de licitação dos diversos lugares e a expectativa é que os 

que estão já manifestaram interesse em continuar e que haverá um novo mercado no 

futuro muito mais atrativo para novos clientes. Claro que naquela fase houve muitas 

dúvidas sobre o projeto, as bancas são pequenas, o espaço é diminuto, o que significa 

que as pessoas se estão à espera ter espaço e bancas maiores, também esperam que o 

mercado vá funcionar bem e melhor, é um bom sinal, há uma expectativa positiva. O que 

deverá ser criado no futuro mercado, é uma filosofia de trabalho, com regras diferentes. 

O mercado municipal não teve um acompanhamento, nos últimos anos, desde 2004 que 

permitisse garantir qualidade, higiene e segurança, a quem lá trabalhava e a quem lá 

comprava. Portanto, querem virar a página, daquele ponto negro, de um edifício que está 

sobredimensionado, não é preciso todo aquele edifício, efetivamente dos mercados 

municipais das análises que se fizeram funcionam todos bem no rés-do-chão, todos os 

pisos. O primeiro piso não funciona, portanto, o cliente não tem propensão para subir ao 

piso de cima e que não vão ficar ocupados. O piso de cima do edifício poente vai ser afeto 

à futura sede da Startup Leiria, já foi discutido isso em Assembleias Municipais anteriores, 

aquando da autorização para a constituição da Startup, portanto, haverá ali uma 

conjugação entre uma coisa que é ligada ao empreendedorismo, à juventude e a algo que 

tem um aspeto tradicional e atualmente é um casamento cada vez mais feliz entre as 

novas gerações e uma alimentação saudável, portanto, acham que pode ser ali uma nova 

fonte de atração de públicos e de clientes para o mercado e depois será ali criado um 

conjunto de regras da atração de novos públicos, assente também em perspetivas de 

marketing, de semanas típicas de atração de novos clientes e é um grande desafio e, 

naturalmente, quando estiver pronto, vão depositar muita expectativa naquilo que será 

uma nova âncora para aquela zona da cidade. Como sabem tem sido objeto de algumas 
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reabilitações e sublinhou a moagem e que, naturalmente, quando a Heróis de Angola 

estiver arranjada, haverá seguramente uma nova zona da cidade mais bonita e mais 

atrativa, nomeadamente também com a construção do Jardim da Almuinha.  

Relativamente ao Parque Industrial de Monte Redondo, é quase um filme de terror difícil 

de acreditar que seja possível nos dias de hoje, onde se simplificam tantos procedimentos 

que demore tanto tempo a concretizar uma área para criar infraestruturas para fixar 

indústrias. Como sabem, a Assembleia autorizou a aquisição das parcelas que eram 

propriedade da empresa GestinLeiria ficando por comprar meia dúzia de parcelas. 

Naquele momento estava a decorrer um processo de expropriação tendo sido notificados 

os proprietários que, durante estes anos, nunca se conseguiu chegar a qualquer tipo de 

acordo, estando a decorrer o prazo legal de notificação e em que terminado aquele 

período, haverá condições para decretar utilidade pública na expropriação e entregar o 

dossier e o pedido à direção-geral das autarquias locais para que possam analisar o 

interesse público dessa expropriação e caso venha aprovado, estão em condições de 

tomar posse dessas parcelas e de pagar aquilo que é o valor definido pelo justo valor de 

interesse público esta expropriação. Estão a trabalhar naquela área, não conseguem a 

parte e uma das soluções é chegar a acordo por mútuo acordo, se não chegarem a esse 

entendimento, entrarão para uma solução de litigância, mas que irá produzir os seus 

efeitos a exemplo do que acontece quando se tenta construir uma estrada vital para uma 

população, uma autoestrada, um caminho-de-ferro e, portanto, irão usar aqueles 

argumentos, aquilo que a lei permite para dar por concluído o processo, porque não há 

volta a dar. Ter dentro do território de uma área de 3 a 4 parcelas que funcionam como 

aldeia do Astérix não é aceitável para quem quer desenvolver o concelho na área 

económica.  

Sobre a questão do investimento baixo, sim comprova-se que o ritmo de investimento do 

município não está ao nível desejado por parte da autarquia, e que resulta dos mais 

diversos motivos. A questão relacionada com os fundos comunitários e com o facto de se 

ter aprovado candidaturas atrasadas, as dificuldades nos lançamentos de procedimentos, 

as dificuldades burocráticas na contratação e, naturalmente, é algo que desejam 

recuperar, aquele nível de investimento e que, no seu entender, no próximo ano, terão 

mais obras e irão recuperar muito daquele investimento que não está a ser concretizado 

com a rapidez que gostariam. Como disse, tinham a obra do Jardim da Almuinha em 

desenvolvimento e a um excelente ritmo, superior ao que estavam à espera.  

No caso do Centro Escolar, como já foi explicado, está a um ritmo parado e, portanto, 

querem retomar rapidamente esse concurso.  

Ponto 
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2. Proposta de Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do 

Ensino Superior do Município de Leiria – Apreciação e votação;  

Súmula: O Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo do Município de Leiria em 

vigor, aprovado em reunião de Câmara Municipal de 25 de janeiro de 2011, com 

publicação em Diário da República de 9 de março de 2011, com as alterações aprovadas 

em reunião de Câmara Municipal de 2 de maio de 2012, encontra-se desajustado face à 

atual realidade socioeconómica das famílias e às alterações verificadas em sede do código 

do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS). 

 A presente Proposta de Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do 

Ensino Superior do Município de Leiria integra:  

i) A avaliação do processo dos anos anteriores;  

ii) Os contributos dos elementos do Conselho Municipal de Juventude;  

iii) Os contributos de algumas forças partidárias.  

Das alterações propostas, destacam-se as mais significativas: 

i) Aumento do número de bolsas de estudo a atribuir (de 30 para 50);  

ii)Antecipação do processo de candidatura em 30 dias (passa de 30 de novembro para 31 

de outubro).  

Em reunião de Câmara Municipal de 3 de abril de 2018, foi aprovada a abertura do 

procedimento de elaboração do regulamento de atribuição de bolsas de estudo. Após 

publicitação do início do procedimento, nos termos do Código do Procedimento 

Administrativo, constata-se que nenhuma entidade ou particular se constituiu como 

interessado ou apresentou contributos neste âmbito.  

Assim, e considerando a aprovação pela Câmara Municipal de Leiria do projeto de 

Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo do Município de Leiria, em 2 de maio de 

2018, submete-se o mesmo a aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo da sua 

competência constante da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.o do anexo I à Lei 75/2013, de 

12 de setembro.   

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do Vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes 

Apresentou o ponto. 

Disse que o regulamento prevê um aumento das bolsas de estudo a atribuir, que passa 

de 30 para 50 e também há uma antecipação do período de candidatura em 30 dias para 

facilitar a respetiva análise e aprovações das bolsas.  

Intervenção do senhor Deputado Pereira de Melo (PSD) 

Começou por dizer que gostava de chamar a atenção é porque é que no edital o ponto 

número 2 diz apenas apreciação e votação e não discussão? Não soube, de qualquer 

maneira passou à apreciação e discussão. O regulamento de atribuição de bolsas de 
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estudo a alunos do ensino superior residentes no concelho de Leiria é o título, o PSD 

concorda com a medida proposta do aumento do número de bolsas 30 para 50 e com a 

antecipação do processo de candidatura, motivo porque já na Câmara Municipal votou 

favoravelmente e pensaram votar favoravelmente ali. Na Assembleia Municipal, tinham 

vários pontos a levantar para fazerem uma aprovação de um regulamento que seja 

exequível, porque julgam que há pontos incompletos. Assim, no artigo 1.A, não está 

incluído o grau de mestre que pode ser ministrado nas Universidades e nos Politécnicos. 

Inclui contudo, grau de mestrado integrado que corresponde a uma licenciatura mais um 

mestrado e que apenas pode ser ministrado nas universidades, portanto, o Politécnico de 

Leiria, naquele ponto, é prejudicado e portanto os alunos dos politécnicos estão em 

desvantagem. No artigo 6.º faltou especificar como é que os 500 euros serão pagos, de 

uma só vez, mensal, ou em outro período, de forma a se poder aplicar o artigo 23.º das 

sanções, porque diz que a certa altura, se pode retirar a bolsa, mas já estiver toda paga 

não sabe como. O artigo 7.º pressupõe que ela é paga de uma só vez, no artigo 9.º a 

palavra cumulativamente pressupõe que se aplicam todas as alíneas ao mesmo tempo. 

No caso da alínea c), os alunos do primeiro semestre dos cursos técnicos e profissionais, 

muitos deles não tiveram qualquer aproveitamento no ano letivo anterior, se for 

cumulativo, muitos deles não poderão concorrer, assim como os candidatos via provas 

para maiores de 23, também não tiveram aproveitamento no ano anterior, também estão 

excluídos se for cumulativamente. A alínea e), excluir licenciaturas e mestrados das 

licenciaturas e mestrados integrados, os já possuidores de diplomas superiores 

profissionais, assim como impede o concurso para os mestrados e licenciaturas.  

No artigo 11.º número 2 – elementos instrutórios, pressupõe todas as alíneas aplicáveis, 

sucede que a alínea c) impede a entrada de alunos que foram aprovados alunos nas 

provas para maiores de 23, que podem entrar pela alínea d), há ali um conflito, todas 

têm que se verificar uma não deixe entrar a outra deixa. Os alunos do 1º ano não satisfaz 

a alínea f) pois não possuem créditos, os do primeiro ano não podem entrar, não têm 

créditos. No curso anterior, não havia créditos que eles têm que apresentar crédito 

aproveitamento do ano anterior.  

A alínea i) só se aplica a trabalhadores por conta própria, a alínea j) só se aplica a quem 

tem rendimento social de Inserção, as alíneas k), i) e l) são só para desempregados. 

Portanto, houve ali situações em que um indivíduo não consegue estar ao mesmo tempo 

nelas. O artigo 13.º número 3, suspende todos os procedimentos de candidatura, pois 

nenhum candidato satisfaz todas as alíneas do 11. O artigo 17.º implica todas, portanto, 

indefere toda a gente. O artigo 14.º não considera o mérito do aluno, apenas o 

rendimento do agregado familiar e considera muito mal, o mérito aluno deve ser 

considerado, poderá ser menos considerado que a parte económica, mas os alunos com 
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mais mérito devem ter vantagens. Daquele modo, propôs que o regulamento fosse 

revisto e presente numa próxima sessão da Assembleia Municipal, por exemplo, a 9 de 

Julho. Aquilo para evitar que no futuro, seja impossível atribuir bolsa a qualquer pessoa, 

porque há situações de contradição ao pedir-se aquilo conjuntamente. Foi o que pediu, 

não era votar contra era tornar o regulamento meritório, mas aplicável.  

Intervenção do senhor Deputado António Luís Santos (PCP) 

Sobre aquele ponto disseram que sempre têm apoiado a atribuição de bolsas de estudo 

ao longo dos anos e voltaram a fazê-lo. Encararam que a passagem de 30 para 50 bolsas 

é positivo, mas acharam que nos tempos que correm 500 euros por ano é pouco, não dá 

para quase nada, e existe capacidade para apoiar mais e melhor os jovens estudantes 

que estejam nas condições para obter a bolsa, o PCP propôs que o valor da bolsa seja de 

mil euros. Daquele modo propuseram que o artigo 6.º da proposta de regulamento 

passasse a ter a seguinte redação: artigo 6.º - montante das bolsas - as bolsas de estudo 

serão no valor unitário de mil euros, podendo ser utilizado nos termos e condições a 

definir pela Câmara Municipal de Leiria.  

Aquele valor de mil euros é mais ou menos o valor médio de uma bolsa dum estudante 

normal.  

Intervenção do senhor Deputado Fábio Bernardino (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Relativamente a este ponto, sobre a proposta de alteração do Regulamento de Atribuição 

de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior do Município de Leiria, começo por dizer 

que votarei a favor dela, no entanto tenho pena que venha com tantos anos de atraso.  

Eu enquanto presidente da JSD, tive o prazer de em 2016, apresentar à Exma. Senhora 

Vereadora Anabela Graça, na altura com este pelouro, uma proposta de alteração que 

incidem basicamente sobre os mesmos pontos que hoje vão ser alterados, fizemos 

inclusive uma revisão jurídica que foi elogiada pelos serviços jurídicos da Câmara, sendo 

as propostas praticamente iguais às que nós apresentamos nessa altura, curiosamente, 

por isso é com tristeza que vi este Executivo a dizer que não teve qualquer ajuda nesta 

matéria.  

Tenho pena que este trabalho não tenha sido reconhecido nem valorizado, tenho pena 

que tentem apenas valorizar o trabalho de algumas juventudes que só agora se 

lembraram que este regulamento existia, apenas por interesses partidários, pois esta 

alteração já vem muito atrasada no tempo.  

Devo também salientar, e posso facilmente provar pelas mensagem e emails trocados 

com os serviços da vereação, que foi graças a nós, JSD e PSD que foi pela primeira 

divulgado massivamente nas redes sociais e no site da Câmara Municipal o prazo de 
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candidaturas para estas bolsas, uma vez, que até então apenas era divulgado num edital 

à porta da Câmara e num edital num jornal, sendo que facilmente se percebe que isso 

claramente não chegava aos jovens do nosso concelho que pouco utilizam estas 

plataformas. 

Devido a isso, passamos a ter mais de 3 vezes o número médio de candidaturas dos anos 

anteriores, como também será fácil de comprovar. 

Nessa altura, as propostas de alterações que apresentamos, depois de ouvir todas as 

Associações de Estudantes, quer do secundário, quer do Ensino Superior de Leiria, sendo 

que as propostas insidiam nomeadamente: 

• Por cada ano letivo serão atribuídas 42 bolsas de estudo (duas serias exclusivas para 

jovens portadores de deficiência). Há dois anos foi nos dito que seria impossível aumentar 

o n.º de bolsas, por isso é com agrado que vejo que agora podem passar de 30 para 50. 

• Mudança do prazo de candidaturas e pagamento das mesmas, uma vez que a 

necessidade de alguém que vai para o ensino superior e necessita de ajuda é imediata e 

não podia ser pago na altura que era pago, por não se encontrava enquadrado com as 

necessidades. Por isso é com grande agrado que vejo esta alteração a ser introduzida. 

Por ultimo, e porque aqui na vossa proposta falam em fazer uma avaliação do processo 

dos anos anteriores, nós na altura também o fizemos, reparamos em alguns sinas de 

alerta, nomeadamente serem sempre as mesmas pessoas as candidatarem, em alguns 

casos a mesma família era beneficiada em durante anos sem qualquer tipo de controlo, 

entre outras conclusões. 

Entregamos junto da vereação igualmente esta avaliação, mas tenho todo o gosto em 

partilhar novamente as conclusões sobre esta avaliação dos anos anteriores. 

Para terminar, dizer mais uma vez que esta é uma excelente iniciativa, só irá valorizar o 

apoio que a Câmara dá aos jovens, e só espero que no futuro mais proposta deste âmbito 

posso ser aprovadas e tidas em conta por este executivo, sem ter em conta apenas 

interesses partidários. 

Intervenção do senhor Deputado Acácio Sousa (PS) 

Disse congratular-se com o alargamento do número de bolsas e inclusivamente com o 

prazo de candidaturas. Ao contrário do deputado Pereira de Melo, entendeu que 

realmente o regulamento no artigo 2.º quem pode beneficiar, entendeu que os 

destinatários são portanto, candidatos. A seu ver é filosofia, lógica, puramente virados 

para uma 1ª habilitação do ensino superior se bem que o estágio integrado pode dizer 

que não é uma 1ª habilitação do ensino superior, mas o estágio integrado será uma 

retificação da licenciatura, portanto, o estágio integrado é que vai permitir aos alunos 

poderem ter um compromisso profissional. Quanto ao artigo 11.º, poderia haver pequena 

clarificação da redação, há documentos que estão a ser exigidos e que, eventualmente, 
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nalguns casos não terão que ser, portanto, uma pequena questão de redação, 

reajustamento de redação.  

Intervenção do Vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes 

Disse aceitar a proposta de alteração e portanto, no artigo o 11.º número 2 propôs a 

seguinte redação: “o requerimento que faz parte integrante deste regulamento deve ser 

acompanhado, onde se aplica dos seguintes elementos instrutórios” ficou com aquela 

ressalva, que não era cumulativamente, embora não apareça ali a palavra, partiria 

sempre do bom senso que seria caso a caso mas, com aquela introdução, ficou o 

problema ultrapassado.  

A situação da mudança do valor da bolsa, no seu entender, e depois de ter sido aprovado 

em reunião de câmara por unanimidade não lhe pareceu apropriado mudar o valor ali, 

pois entrariam num registo onde sistematicamente, a Assembleia mudaria uma 

deliberação de Câmara, o que não quer dizer que o regulamento em futuras edições, não 

seja melhorado.  

Intervenção do senhor Deputado Ricardo Gomes (PS) 

Disse que gostava de esclarecer se relativamente ao artigo 2.º a questão das condições 

de acesso à candidatura às bolsas também integrava a questão dos mestrados ou seja, 

mestrados integrados, mestrados e licenciaturas para de alguma forma permitir outros 

estudantes que queiram integrar nos politécnicos para se candidatar às bolsas.  

Intervenção do Vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes 

Informou que só aqueles que se confere o grau académico de licenciatura ou mestrado 

integrado, mestrado só, não ficaria dentro do regime da bolsa.  

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

colocou o ponto a votação.   

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

aprovar o ponto 2 da ordem de trabalhos denominado “Proposta de 

Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior do 

Município de Leiria”, de acordo com a proposta aprovada pela Câmara Municipal, 

com a seguinte alteração introduzida pela Assembleia Municipal, nos termos e 

ao abrigo do n.º 3 do artigo 25.º do Anexo I ao Decreto-Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, alterado, por interpretação a contrário: 

- No artigo 11.º, n.º 2 do aludido Regulamento era proposta a seguinte 

redacção: “O requerimento, que faz parte integrante deste regulamento, deve 

ser acompanhado dos seguintes elementos instrutórios:”; 

- A redação aprovada para o artigo 11.º, n.º 2 do mesmo Regulamento foi a 

seguinte: “O requerimento, que faz parte integrante deste regulamento, deve 

ser acompanhado, onde se aplica, dos seguintes elementos instrutórios:”. 
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Ponto 

3.Estorno de Apoio Financeiro à Freguesia de Caranguejeira para a manutenção 

do Relvado do Campo da Mata – Apreciação, discussão e votação;  

Súmula: Considerando o apoio mencionado em epígrafe, no valor de €16.800,00 

(dezasseis mil e oitocentos euros), aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 

2016.09.30, por proposta da Câmara Municipal de Leiria, em 2016.09.20 e, 

posteriormente retificado na reunião da Câmara Municipal de 2016.12.06 e sessão da 

Assembleia Municipal de 2016.12.16. Considerando, ainda, que o referido apoio não foi 

desbloqueado na sua totalidade, até 31 de dezembro de 2017, sendo, por isso, necessário 

proceder ao estorno do valor remanescente. 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 a 

prescrição e respetivo estorno do apoio no valor (não utilizado) de €101,47 (cento e um 

euros e quarenta e sete cêntimos), compromisso 2861/2016.  

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor Deputado António Luís Santos (PCP) 

Disse que o que se propunha ali era que se aprovasse uma mistura de coisas, aquilo é 

uma confusão de assuntos e de contas, não pode ser assim. Cada coisa tem de ter o seu 

espaço e tempo e os regulamentos são para se cumprir não pode ser a entidade que 

aprova as regras, a violá-las. Se não houver despesas no valor total do apoio, a diferença 

até ao fim do prazo previsto tem de ser devolvida, não pode ser agora, fica lá com o 

resto. Se for necessário atribuir a freguesia da Caranguejeira um apoio suplementar no 

valor de 100 euros ou mesmo mais, então que se dê, mas cada coisa no seu sítio. Aquela 

desordem financeira é que não aceitam, aquela proposta devia ter sido retirada e 

atribuído o apoio do mesmo valor a freguesia da Caranguejeira, ou então se for o caso e 

se for possível que se prolongue o prazo para a utilização da verba. Estavam a favor de 

apoiar, mas não pode ser daquela maneira, porque é seu dever respeitar a regra que 

fizeram e aprovaram. Porque estão contra proposta naqueles termos, se ela não for 

retirada, votaram contra.  

Intervenção do Vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes 

Esclareceu o senhor deputado, dizendo que há um valor que foi atribuído anualmente de 

16 800 euros à junta de freguesia para fazer as tarefas de plantação de relvado. No final 

do ano, até 31 de Dezembro, o que se verificou é que junta de freguesia usou toda 

aquela verba com a exceção, que não precisou, de 101,47 euros. Significa que a junta 

não gastou, é necessário fazer aquela operação do estorno da verba do ponto de vista 

contabilístico. Não estavam a dever nada à junta e foi nesse sentido que importou 

sublinhar porque parte-se do princípio que estariam a dever alguma coisa à junta. Não, a 
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junta, do montante que recebeu, esgotou praticamente tudo, sobrando os 101,47 euros e 

que por isso não poderam ficar registados no orçamento, teve que se estornar e como foi 

a Assembleia que autorizou é a Assembleia que faz o estorno.  

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

colocou o ponto a votação.   

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

pelo disposto da 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 02 de maio de 

2018, cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar o Estorno de 

Apoio Financeiro à Freguesia de Caranguejeira para a manutenção do Relvado do 

Campo da Mata. 

Ponto 

4. Apoio à União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista – Ampliação do 

Cemitério da Boa Vista – Apreciação, discussão e votação;  

Súmula: O objetivo do apoio é viabilizar a ampliação do cemitério por forma a atingir 

capacidade para dotar o equipamento de mais covais, dado que à data do pedido de 

apoio, apenas existiam cinco covais disponíveis. Em face desta necessidade, a proposta 

de apoio financeiro à União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista, é um contributo 

necessário para a ampliação do Cemitério da Boa vista, no montante de €50.000,00 

(cinquenta mil euros).   

O custo da obra está estimado em €62.482,00 (sessenta e dois mil, quatrocentos e 

oitenta e dois euros), acrescidos de IVA.   

O objetivo da deliberação 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 financeiro à União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista. 

Este assunto carece de votação. 

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

colocou o ponto a votação.   

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

pelo disposto da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º com a alínea j) do n.º 1 do 

artigo 25.º ambas 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 02 de maio de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar o Apoio à União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa 

Vista – Ampliação do Cemitério da Boa Vista. 

Ponto 
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5. Melhoramento do local de deposição de monstros da Freguesia de Bidoeira de 

Cima – Apreciação e votação;  

Súmula: O Município de Leiria proporciona aos munícipes um serviço de recolha de 

monstros, também designados por monos ou objetos volumosos fora de uso de origem 

doméstica, através da disponibilização de contentores de grande capacidade, modelo 

multibenne, em locais selecionados nas várias Freguesias do concelho.  

Através do registo NIPG: 27261/18, a Freguesia de Bidoeira de Cima, sublinhou a 

«extrema importância» do serviço, por proporcionar um espaço adequado para a 

colocação de monos de grande dimensão, resíduos que, pelas suas características, não 

são compatíveis com o serviço normal de recolha de resíduos urbanos, prevenindo-se, por 

outro lado, o abandono de monstros em locais não autorizados, como lixeiras. Assim, e 

porque não é possível controlar todas as descargas efetuadas no local definido na área 

daquela Freguesia, por vezes verifica-se a acumulação de resíduos no exterior dos 

contentores, situação que obriga a redobrados trabalhos de limpeza do espaço e taludes 

contíguos, além do impacte visual negativo resultante da dispersão de resíduos.  

Neste contexto, após análise in loco das possibilidades de melhoria do local de deposição 

com os serviços técnicos do Município, no lugar de Carriço, vem a Freguesia de Bidoeira 

de Cima requerer junto do Município de Leiria, e de acordo com orçamento de fornecedor, 

um apoio de €6.500,00+IVA face ao investimento necessário para consolidação de 

taludes e delimitação espacial do recinto.  

A despesa aqui referida foi objecto de cabimento e compromisso n.º 958/2018 e 

1208/2018, respectivamente, tendo sido emitido para o efeito a requisição n.º 

1417/2018. O objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal, ao abrigo da sua 

competência prevista na alínea j) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprove o apoio já referido [no valor de €6.500,00+IVA].  

Este assunto carece de votação. 

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

colocou o ponto a votação.   

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

pelo disposto da alínea o), do n.º 1, do artigo 33.º e da alínea j) do n.º 1 do 

artigo 25.º ambas 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 02 de maio de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar o Melhoramento do local de deposição de monstros da 

Freguesia de Bidoeira de Cima. 

Ponto 
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6. Desafetação de uma parcela com a área de 1080m2, do Domínio Público 

Municipal para o Domínio Privado Municipal e a afetação de uma parcela de 

terreno particular, com a área de 2010m2, ao Domínio Público Municipal, sito em 

Aroeira na União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira - Apreciação, 

discussão e votação;  

Súmula: O objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal, em cumprimento do 

disposto na alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei 75/2013 de 12 de 

setembro, alterada, aprove:  

i) A desafetação do domínio público para o domínio privado do Município de uma parcela 

de terreno com a área de 1080m2, que constitui parte do traçado do caminho hoje 

conhecido por “Travessa Lagoa da Cova”, com início na Estrada Nacional 109-9, em 

Aroeira, União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira;  

ii) A afetação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno com a área de 

2010m2, a desanexar do prédio misto inscrito nas matrizes urbanas n.º 2720, 2721 e da 

matriz rústica 22237, sito em Aroeira, União das Freguesias de Monte Redondo e 

Carreira, para execução de arruamento público junto à EN 109-9.  

Este assunto carece de votação. 

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

colocou o ponto a votação.   

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

pelo disposto da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, alterada, conjugada com o disposto na alínea q) do 

n.º 1 do artigo 25.º do mesmo diploma legal, deliberou por maioria com 1 

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

deliberação de 15 de maio de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar a Desafetação de uma parcela com a área de 1080m2, do 

Domínio Público Municipal para o Domínio Privado Municipal e a afetação de 

uma parcela de terreno particular, com a área de 2010m2, ao Domínio Público 

Municipal, sito em Aroeira na União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira. 

Ponto 

7. Listagem de Apoios/auxílios não financeiros às Freguesias - Para conhecimento; 

Com o objetivo de serem tomadas decisões em tempo útil no apoio/auxílio às Freguesias 

e na defesa dos interesses próprios das suas populações, a Assembleia Municipal de 

Leiria, na sua sessão ordinária de 19 de fevereiro de 2018, deliberou autorizar que a 

Câmara Municipal conceda apoios/auxílios às Freguesias do Concelho nas seguintes 

situações:  

1) Apoios/auxílios não financeiros:   
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a) Cedência temporária ou definitiva de equipamentos, de materiais, de bens e serviços; 

b) Todos os apoios/auxílios atribuídos têm de ser objeto de valoração, devendo ser fixado 

um valor segundo os critérios utilizados pela contabilidade analítica ou de custos.  

2) Apoios/auxílios financeiros: Até ao valor máximo de €2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros) e que servirá para apoiar despesas urgentes e inadiáveis, decorrentes de situações 

de catástrofe ou de colocação definitiva das infraestruturas básicas para apoios à 

organização de eventos que retratem os interesses próprios das populações.  

Esta autorização da Assembleia Municipal, entre outros aspectos, obriga a Câmara 

Municipal a apresentar à Assembleia Municipal, para conhecimento, nas suas sessões de 

junho e novembro/dezembro, um relatório com todos os apoios/auxílios (financeiros e 

não financeiros) concedidos, por Freguesia, nos meses anteriores, devendo constar do 

mesmo o valor atribuído aos apoios/auxílios não financeiros. Ora, apresenta-se, agora, 

para conhecimento da Assembleia Municipal, a listagem de apoios concedidos, no âmbito 

da referida autorização, relativos à cedência temporária ou definitiva de equipamentos, de 

materiais, de bens e serviços concedidos no período de janeiro e junho de 2018:  

  

FREGUESIA 
PERÍODO DE 

CEDÊNCIA 
EQUIPAMENTO REGISTO 

DATA DO 

DESPACHO 

Freguesia de 

Amor 

13 a 16 de abril 

de 2018 

20 expositores 

1.90 x 1.40 

12 expositores 

1.80 x 0.80 

12 expositores 

1.30 x 1.00 

NIPG 

10534/18 
15/03/2018 

União de 

Freguesias de 

Leiria, Pousos, 

Barreira e Cortes 

26 a 30 de abril 

de 2018 

8 Tendinhas 

metálicas 

NIPG 

19313/18 
11/04/2018 

Freguesia de 

Maceira 

(Agrupamento 

Escolas Henrique 

Sommer e JI 

Costas) 

14 a 19 de junho 

de 2018 

10 Tendinhas 

metálicas 

NIPG 

23864/18 
07/05/201 

União de 

Freguesias de 

Leiria, Pousos, 

Barreira e Cortes 

(Agrupamento 

escolas D. Dinis) 

4 a 8 de junho de 

2018 

10 Tendinhas 

metálicas 

NIPG 

24629/18 
15/05/2018 

União de 

Freguesias de 

Marrazes e Barosa 

20 a 26 de junho 

de 2018 

20 Tendinhas 

metálicas 

NIPG 

25150/18 
15/05/2018 

 

Este assunto não carece de votação. 

Ponto 
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8. Apoio à Freguesia de Maceira – Ampliação do Cemitério n.º 1 – Apreciação, 

discussão e votação; 

Súmula: O objetivo do apoio é viabilizar a ampliação do Cemitério n.º 1 da Maceira, por 

forma a atingir capacidade para dotar o equipamento de mais covais dado que, à data do 

pedido de apoio, não existiam mais covais disponíveis. Esta remodelação incidirá em dois 

espaços de inumação existentes que permitirá a execução de 25 novos covais, bem como 

melhoramento no espaço através da execução de uma casa de banho pública (homens, 

mulheres e mobilidade condicionada).  

O custo da obra está estimado em €36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos euros) 

acrescidos de IVA. Tratando-se de uma necessidade, a Câmara Municipal propôs que 

fosse concedido o apoio correspondente ao valor das obras previstas [€36.500,00 + IVA], 

vide deliberação da Câmara Municipal de 29 de maio de 2018, oportunamente distribuída. 

O objetivo da deliberação 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 financeiro à Freguesia da Maceira [€36.500,00 + IVA]. 

Este assunto carece de votação. 

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

colocou o ponto a votação.   

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

pelo disposto da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º com a alínea j) do n.º 1 do 

artigo 25.º ambas 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 29 de maio de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar o Apoio à Freguesia de Maceira – Ampliação do Cemitério 

n.º 1. 

Ponto 

9. Apoio às Freguesias – Apreciação, discussão e votação; 

Súmula: O Regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria prevê áreas 

industriais e armazenagem urbanizáveis, as quais correspondem a áreas não 

infraestruturadas, destinadas à expansão urbana e, relativamente às mesmas, a 

urbanização deve ser sempre precedida de programação. 

A aprovação da lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do 

território e de urbanismo, através da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, e, na sua 

sequência, da revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 

aprovada pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, operou uma profunda reforma no 

modelo de classificação do solo, excluindo a categoria operativa de solo urbanizável. 
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No entanto, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 199.º do RJIGT, o município deve 

proceder à inserção das novas regras de classificação e qualificação do solo no plano 

municipal em vigor, dispondo de um prazo de 5 anos, sob pena de suspensão das normas 

do plano, não podendo ocorrer qualquer intervenção que implique a ocupação, uso e 

transformação da área abrangida. 

Ora, a implementação e dinamização de áreas industriais e armazenagem urbanizáveis é 

de manifesto interesse para o concelho, face à atual carência de tais espaços, facto que, 

perante a atual realidade ao nível das médias e grandes industrias, tem motivado a 

deslocalização deste tecido empresarial do concelho e ou a não implementação de 

empresas nacionais ou estrangeiras neste território. 

Para além do referido no parágrafo anterior, considera-se que tal implementação e 

dinamização é relevante para o desenvolvimento desta área territorial, situação que terá 

implicações bastante positivas ao permitir que nela se proporcione mais emprego e que 

permitirá, entre outras, salvaguardar os interesses próprios das populações. 

De acordo com o exposto pelas Freguesias requerentes, vários interessados têm 

questionado sobre a promoção e implementação de tais áreas industriais e armazenagem 

urbanizáveis. 

Ora, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 108.º do Regulamento do PDM, o 

desenvolvimento das áreas industriais e armazenagem em solo urbanizável poderá ser 

realizado através de Plano de Urbanização, de Plano de Pormenor ou de Unidades de 

Execução, sendo que, neste caso específico, pretende-se desenvolver as mesmas 

mediante estas últimas.  

Para tal, revela-se fundamental proceder ao levantamento cadastral e topográfico dessas 

mesmas áreas, de modo a ser obtida uma melhor identificação das parcelas de terreno aí 

existentes, situação que permitirá apresentar soluções aos interessados que têm surgido 

junto das Freguesias ou que possam surgir na sua promoção e implementação. 

Os trabalhos de levantamento cadastral e topográfico são essenciais, não só para os 

objetivos propostos pelas Juntas de Freguesias requerentes, mas, também, para os 

ulteriores procedimentos com vista a alcançar o desígnio anteriormente referido, sendo 

que as informações deles resultantes poderão, igualmente, relevar para a atividade desta 

Autarquia. 

Revela-se, então, pertinente apoiar o procedimento a levar a efeito pelas Juntas de 

Freguesia, em virtude de se considerar que o mesmo permitirá alcançar as atribuições 

cometidas às freguesias nos domínios do desenvolvimento e do ordenamento urbano, e 

aos municípios nos domínios da promoção do desenvolvimento, bem como do 

ordenamento do território e urbanismo, no caso destes últimos conforme alíneas m) e n) 

do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como 

2018,ASSM,I,G,48827 - 03-10-2018



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 3/2018, de 29 de junho - Quadriénio 2017/2021  53 

promover e salvaguardar os interesses da população quer ao nível do emprego quer ao 

nível económico quer, ainda, social. 

Face aos argumentos supra expostos, considera-se dever apoiar cada uma das Juntas de 

Freguesia requerentes com 300,00 €/ha e de acordo com os documentos comprovativos 

que vierem a ser apresentados, pela realização dos trabalhos de levantamento cadastral e 

topográfico, na medida em que os mesmos permitirão apresentar soluções concretas aos 

interessados na promoção e implementação de tais áreas, o que poderá motivar a sua 

consolidação, a captação de indústria e o desenvolvimento do território, garantindo, 

assim, a salvaguarda dos interesses próprios da população residente. 

O objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal, no uso 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 os apoios às Freguesias do Concelho de Leiria, constantes da 

deliberação da Câmara Municipal, oportunamente distribuída, [€12.000,00 por Freguesia 

a pagar em duas tranches de €6.000,00 cada, uma a processar após aprovação pela 

Assembleia Municipal e a outra a processar no mês de setembro] que visam a promoção e 

salvaguarda dos interesses próprios das populações das Freguesias, tendo em conta, que 

estas, revelam uma maior dificuldade de prossecução das suas competências próprias. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do Vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes 

Apresentou o ponto. 

Informou que se trata de um apoio financeiro que a Câmara deliberou e se pede também 

naturalmente a aprovação da Assembleia, do apoio financeiro a atribuir às juntas de 

freguesia que têm, no âmbito do PDM, zonas classificadas como zonas urbanizáveis para 

expansão ou instalação de zonas industriais. Aquele tipo de classificação do solo é uma 

classificação transitória que foi decidida aquando da revisão do PDM em 2015, e que 

segundo a lei, existe um período de 5 anos para que aquela situação de solo urbanizável, 

que no fundo é uma situação híbrida, não está num território consolidado para ser 

considerado um território apto para instalar indústrias mas que tem potencialidade e ficou 

definido em PDM que haveria 5 anos, uma oportunidade temporal para que se fizesse o 

devido planeamento desse território, através dos instrumentos de planeamento 

existentes, o que propuseram é que fosse feito através da unidade de execução, que é a 

ferramenta de planeamento mais simplificada e para que esse trabalho seja feito será 

necessário ter um conhecimento profundo das zonas em causa. Nesse sentido, é 

necessário proceder a um levantamento topográfico exaustivo desses terrenos e também 

o registo cadastral dos proprietários das parcelas. A partir daí, a Câmara está em 

condições de, junto desses proprietários, uma vez que ficam identificados naquele 

trabalho, de desenvolver acordos para desenvolver o tal planeamento a tal unidade de 
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execução que, no fundo, salva aqueles terrenos de zonas urbanizáveis e os transforma 

em zonas capazes de receberem indústria. É um trabalho muito importante, decisivo e 

que, no fundo, só é possível de alcançar se todos estiverem unidos no alcançar daquele 

desiderato. O que ficou estabelecido em termos de planeamento de trabalho, é que as 

juntas de freguesia deveriam desenvolver aquele trabalho de levantamento topográfico e 

de registo cadastral, que a câmara iria atribuir um apoio que consideram suficiente para 

suportar essas despesas inerentes aquele trabalho. Algumas juntas já estão a trabalhar 

há bastante tempo em cada uma das suas áreas e depois de concluído aquele trabalho, 

estarão em condições de fazer uma avaliação do potencial desses terrenos, e 

naturalmente estabelecer conversações com os proprietários para saber se conseguem 

chegar a um consenso, para tornar aquelas zonas industriais em zonas prontas para 

serem infraestruturadas e depois loteadas em futuras zonas industriais. O processo só faz 

sentido se for em parceria com as juntas de freguesia, tem uma grande proximidade com 

os proprietários, sabem quem é quem. Acham que fazer aquele procedimento 

descentralizado seria uma maneira mais eficaz de alcançar os objetivos e de motivar 

também as juntas de freguesia e envolver as populações, porque ultrapassada aquela 

fase, se for para definir as zonas de planeamento, será necessário negociar com as 

pessoas. A proximidade das juntas de freguesia é mais fácil para estabelecer essa fase de 

negociação e, portanto, começam desde o início envolvidos no trabalho com o Município.  

Intervenção do senhor Deputado Luís Carvalho (CDS) 

Indicou que apenas faria uma pergunta: para quando o levantamento cadastral de todo o 

concelho?  

Intervenção do senhor Deputado Pereira de Melo (PSD) 

Disse que a medida apresentada pela Câmara é uma medida positiva. O PSD considera 

que já há mais tempo se devia ter começado a incentivar a construção de novas zonas 

industriais, aliás, o candidato do PSD Dr. Fernando Costa, ali presente, e disse aquilo por 

ele ter andado a adocicar a mesa e os senhores vereadores, vem desde o início pedindo 

que as zonas industriais fossem alargadas. Aquela medida deveria ser complementada 

contudo, com uma diminuição da taxa de derrama, pois só assim terão um resultado 

eficiente. Estão de parabéns e esperam que a medida não adormeça.  

Intervenção do Vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes 

O levantamento em todo o concelho, é extremamente difícil definir um período, achando 

prioritário as zonas classificadas como zonas urbanizáveis e não são só as zonas 

industriais, há zonas habitacionais com as mesmas características que haja um esforço 

imediato para fazer aquele cadastro, porque aquele solo que tem aquela oportunidade, 

poder ser valorizado para efeitos de habitação ou da indústria e portanto, é aquela a 

prioridade em termos de trabalho de levantamento topográfico cadastral.  
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O Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida Sequeira, 

colocou o ponto a votação.   

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

pelo disposto da 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 12 de junho de 2018, cujo 

teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar o Apoio às Freguesias. 

Ponto 

10.Concessão do direito de uso privativo de diversos espaços integrados no 

domínio público do Município de Leiria, por procedimento de Hasta Pública – 

Autorização prévia da Assembleia Municipal da concessão e suas condições 

gerais, autorização da abertura do procedimento e aprovação das peças – 

Apreciação, discussão e votação; 

Súmula: O objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal, no uso da sua 

competência prevista na alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, delibere conceder autorização prévia de abertura do procedimento de 

hasta pública e aprovação das respectivas peças - constantes da deliberação da Câmara 

Municipal, de 12 de junho de 2018, oportunamente distribuída - tendo em vista a 

concessão de uso privativo de espaços implantados em domínio público municipal, 

destinados ao exercício de atividades relacionadas com restauração/bebidas, com 

comércio/serviços e com papelaria/tabacaria, na circunstância, a concessão do direito do 

uso privativo para exploração dos seguintes espaços:  

Quiosque n.º 1 – Espaço destinado a papelaria/tabacaria, sito na zona ribeirinha junto ao 

Parque da Fonte Quente, em Leiria, com a área de 23,73m2; 

Quiosque n.º 4 - Espaço destinado a comércio/serviços, sito na zona ribeirinha junto ao 

Parque da Fonte Quente, em Leiria, com a área de 46,35m2; 

Quiosque n.º 5 - Espaço destinado a restauração e bebidas, sito na zona ribeirinha junto 

ao Parque da Fonte Quente, em Leiria, com a área de 46,35m2. 

As peças do procedimento prevêem que o prazo de vigência dos respetivos contratos seja 

de 5 (cinco) anos. 

Este assunto carece de votação. 

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

colocou o ponto a votação.   

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

pelo disposto nas disposições conjugadas previstas na alínea p) do n.º 1 do 

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

75/2013, de 12 de setembro, deliberou por unanimidade, aprovar a proposta da 
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Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 12 de junho de 2018, 

cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar a Concessão do direito 

de uso privativo de diversos espaços integrados no domínio público do Município 

de Leiria, por procedimento de Hasta Pública. 

Ponto 

11. Concurso público de concessão do uso privativo do domínio público do 

Município de Leiria para instalação de mobiliário urbano e sua exploração 

publicitária - Autorização da abertura do procedimento – Apreciação, discussão e 

votação; 

Súmula: O objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal, no uso da sua 

competência estabelecida na alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, alterada, aprove, nos termos das peças do procedimento 

constante da deliberação da Câmara Municipal, oportunamente distribuída, a abertura do 

procedimento por Concurso Público com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União 

Europeia (JOUE), com vista à concessão do uso privativo do domínio público do Município 

de Leiria para instalação de mobiliário urbano [50 Mupis; 169 Abrigos de Passageiros e 25 

Painéis Publicitários Tipo Séniores] e sua exploração publicitária, ao abrigo da aplicação 

do artigo 27.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, alterado, 

conjugado com o artigo 408.º do Códigos dos Contratos Públicos.  

De acordo com as peças propostas o período de concessão será de 15 anos e o valor 

mínimo anual a pagar pelo futuro concessionário será de € 54.588,59, sendo a 

remuneração mínima total (15 anos) de €818.828,85. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do Vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes 

Apresentou o ponto. 

Disse que era um concurso público internacional permitindo que empresas da 

especialidade ligadas ao ramo da publicidade urbana, possam apresentar um valor que 

tem como base os 54 588 euros que consiste na remuneração mínima a ser prestada 

anualmente, e por um período de 15 anos. Todos os interessados poderão apresentar-se 

a concurso, subindo sempre aquela parada, e a empresa vencedora ficará com direito de 

puder usar o espaço público para fixar 169 abrigos onde irão constar 91 com publicidade 

e 87 sem publicidade, terão também a possibilidade de instalar 50 muppies de dupla face, 

com a salvaguarda de que 40% desses muppies serão para publicidade do Município. 

Haverá também a oportunidade da empresa vencedora instalar 25 painéis seniores, ou 

seja os outdoors, e, portanto, para terem oportunidade, terão que participar no concurso 

e no mínimo apresentar aquele valor base anual. Será conferido um período de 15 anos 

para poder explorar comercialmente a publicidade desses espaços. Dizer que há ali um 
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interesse no que diz respeito, por exemplo, aos abrigos rodoviários, porque é um 

investimento em imobiliário urbano que não é feito pelo município será feito pela 

empresa, e que consiste numa vantagem em termos de serviço público, tanto que, no 

fundo irá juntar ao dinheiro que irão receber ainda terão aquela vantagem dos abrigos. É 

um concurso que as cidades, sobretudo da dimensão de Leiria, geram algum interesse 

por parte de empresas relacionadas com o marketing, comunicação e publicidade, e, 

portanto, estão a seguir aquilo que são os procedimentos concursais habituais naquele 

tipo de concursos. Claro que cidades como Lisboa e Porto são muito apetecíveis e os 

valores que pagam mensalmente ou anualmente são muito superiores. No caso de Leiria 

acham que aquele é um valor mínimo e, portanto, irão aguardar com expectativa do que 

será as ofertas por parte das empresas da especialidade.  

Intervenção do senhor Deputado Domingos Carvalho (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que, e aproveitando o facto das novas tecnologias que têm ao dispor 

nas Assembleias Municipais, e no futuro irá desafiar a sua bancada, fazendo como o 

amigo Acácio de Sousa, que teve uma intervenção um bocadinho dissonante da pretérita 

intervenção do Senhor Vice-presidente, em termos da questão política nacional versus 

política local. Disse recuperar muitas das intervenções do Senhor Vice-presidente, 

enquanto deputado municipal e tentou ver se foi uma mudança de posição, que saúda, ou 

se realmente é qualquer coisa que tem a ver com outros objetivos. Mas é bom que assim 

seja e fica francamente feliz que naquele momento também dissesse Leiria primeiro, em 

detrimento das questões de política nacional. Já houve tempos em que assim não foi, mas 

o que estava em causa era aquele ponto e aquela era realmente uma questão que gerava 

uma receita que poderia ser importante para o Município. Foi apresentada de uma forma 

um pouco inopinada, há um departamento no Município que o sugere à Câmara Municipal. 

A proposta veio sustentada num estudo económico, não soube se o Vice-presidente teve 

oportunidade de olhar para o estudo económico apresentado. Havia um conjunto de 

considerando que não existem pura e simplesmente no estudo económico, aliás, não há 

considerandos, ponto. Não há qualquer variação expectável a ocorrer no concelho de 

Leiria nos próximos 15 anos, irão ser claramente uma cidade que estará parada no tempo 

ao longo dos próximos 15 anos. Ou seja, está previsto o aumento do número de 

elementos em que poderão ser aumentados os locais de publicidade, mas relativamente 

aos que vão a concurso, eles vão valer sempre o mesmo, corrigidos do valor da inflação, 

diga-se que estariam a falar de que a cidade não vai ter mais interesse do que aquele que 

tem atualmente. Todos sabem que o marketing e a publicidade são fatores que têm a ver 

com um conjunto de aspetos que vão variando em função da evolução do mercado de 

atratividade. Foi ali referido um aspeto que poderá vir a ter grande relevância para 
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atractibilidade da região e, em particular da cidade de Leiria, que é a questão do 

aeroporto de Monte Real. A cidade de Leiria em meia dúzia de anos, com a abertura à 

Aviação Civil do aeroporto de Monte Real, terá uma maior atractibilidade terá muito mais 

gente, vai ter muito mais procura pelos publicitários para fazerem a divulgação. Tem 

alguma dificuldade que não seja considerada esse aspecto, pois irão entregar por 15 

aquela concessão. Naquele intervalo de tempo, estará a Capital Europeia da Cultura que 

seria outro fator de grande relevância em termos de impacto para os agentes publicitários 

e aqueles aspetos estão completamente fora do concurso e que são aspetos que não são 

nada de somenos no mercado publicitário, mas quando disse nada, achou que todos 

tinham consciência de que seriam de grande relevância. Não considerou que fosse defesa 

dos interesses do Município deixar aqueles aspetos claramente como margem de lucro 

absoluto, porque poderiam ter na variação de preço, na variação de negociação, eventos, 

qualquer situação extraordinária como fator de renegociação e isso não está previsto. 

Aquele aspeto não lhe pareceu aceitável, pareceu-lhe que, para terminar como começou, 

aquele contrato não faz a defesa dos soberanos interesses do Município, daí que seria de 

bom-tom que voltassem a pensar naquele concurso, no seu formulário, nas suas 

condições e voltassem a equacionar e a trazer e considerassem aqueles aspetos que tão 

difícil parece ter sido, nomeadamente o do aeroporto que se juntaram, e ali que foi dado 

um passo importante para toda a região se juntasse, nomeadamente na questão do 

aeroporto, não deixassem aquele aspeto de lado.  

Intervenção do senhor Deputado Manuel Azenha (BE) 

Disse ter ouvido com atenção os esclarecimentos que prestou e ficou efetivamente 

esclarecido relativamente a alguns pontos de vista que levava para a sua intervenção. De 

qualquer maneira e considerando os valores que são mínimos a receber pela Câmara dos 

arredondados 54 mil euros, e considerando também que, o valor estimado de faturação 

para os 15 anos são 4 755 000 euros, deixou ali presente o parecer do Bloco de Esquerda 

que, a Câmara apesar de ser um valor mínimo e que seja expectável vir a receber mais 

pareceu-lhe que a Câmara foi modesta, deveria ter ido um bocadinho mais longe, deveria 

ter aumentado aquele valor mínimo de forma a não ficar dependente das expectativas.  

Intervenção do senhor Deputado Pereira de Melo (PSD) 

Começou por dizer que depois da intervenção do seu colega de bancada, Domingos 

Carvalho que fez um discurso sobre a parte geral sob o aspecto global daquele ponto, 

falou de alguns pontos, algumas cláusulas que aquele projeto apresenta: o projeto 

pareceu-lhe um pouco, copy paste de Lisboa. Mas houve cláusulas que tinha coisas 

interessantes como por exemplo, a cláusula 14A, diz que irão haver 50 muppies, dos 

quais pelo menos 10% poderão ser de natureza digital.  
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Se fosse ele a concorrer não punha nenhum, 10% poderão ser, deu a impressão que 

tinha um limite superior. Em vez de terem, terão que ser de natureza digital, diz, 

poderão, poderão vai resolver para zero. O mesmo se aplica à cláusula 14 em que, em 

vez de ser muppies, serão os apeadeiros dos autocarros que também poderão ser 

digitais. Na realidade, não vale a pena lá pôr, não os pedem. Depois na cláusula 10.ª, o 

Município faz a desinstalação das anteriores e o que é que vai fazer com elas? Vai juntá-

las num armazém? Possivelmente irão ficar com belíssimos armazéns cheios de antigos 

reclamos. Depois na 11.ª, a 5ª diz que as novas deverão estar no local das antigas, não 

soube que desinstalação se irá fazer. A Câmara irá fazer uma desinstalação completa 

para pôr novas estruturas no local das antigas, então pelo menos deixe as infraestruturas 

lá para não se andar outra vez a furar passeios, pôr eletricidade e coisas do género. A 

cláusula 11.ª-5B, como é que os abrigos vão jogar com o plano de mobilidade? No plano 

de mobilidade, estava-se a pedir a rodoviária que construíssem abrigos. Pelos vistos vai 

haver abrigos da Rodoviária e abrigos de publicidade. Já existem abrigos de rodoviárias 

com publicidade, não sabe como é que será gerido, não está esclarecido. Na cláusula 

18.ª-1 – infraestruturas: quem concorrer terá que fazer infraestruturas, já tinha 

perguntado, porque não se usam as anteriores se vão fazer nos mesmos locais? Vai abrir-

se ruas novamente, rebentar o alcatrão, fazer isso tudo? A cláusula 43.ª devia realmente 

mudar o título ou complementar o título. O preço de opção de compra pelo Município de 

Leiria no termo do contrato, dá impressão que o município de maioria absoluta altura 

podia comprar, mas apenas no termo do contrato a que deve lá está escrito. Haveria mais 

pontos, mas não vale a pena porque realmente os pontos que costuma apresentar, não 

não são importantes, o Politécnico de Leiria não é importante para a Câmara, os 

mestrados do Politécnico de Leiria não são importantes para a câmara por isso, desiste.  

Intervenção do senhor Deputado Micael Sousa (PS) 

Começou por dizer que a questão da opção pelo digital levanta algumas questões do que 

é o interesse público e o que é que está em causa. Poderia ser exigido no contrato 

daqueles, que todos os muppies, todos os equipamentos fossem digitais, mas com isso, 

seguramente que cair e investir ia ter mais custos. O que é que o município quer que o 

interesse público tem de relação com aquilo? Ou seja, quer-se que o investidor gaste 

mais dinheiro, naquelas publicidades que são para o interesse privado, ou querem que 

esse dinheiro que é um acréscimo, vá para o município, para então município poder 

investir noutros projetos de âmbito social. Ele diria que é preferível não ter tantos 

digitais, não fazer essa exigência, deixar isso ao critério do próprio concorrente e todo 

esse acréscimo de dinheiro que estava associado a esse investimento adicional, possa 

transmitir e ser transferido para o município. Será preferível, porque o que é que lhes 

interessa então estar a promover publicidade? Interessa que o município retire fundos 
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daquele procedimento. Outra coisa que o preocupou, não foi isso do digital, preocupou-o 

foi o design dos próprios muppies e de toda a parafernália que está proposta. Ao analisar 

os procedimentos as peças do contrato, vê-se que toda a proposta daquele tipo de 

equipamentos deverá ter uma aprovação prévia pela Câmara Municipal. O que possibilita? 

Tendo em conta todos aqueles projetos até da própria Capital Europeia da Cultura é 

importante que todo o mobiliário tem um design próprio, diferenciado para a cidade, para 

a região. Pode-se correr o risco de ter ali equipamentos iguais àquilo que fazem outras 

cidades, que pode contribuir para a indiferenciação. Portanto, com aquele contrato, tendo 

em conta a possibilidade que há de ter que aprovar cada uma daquelas peças, existe a 

possibilidade do município numa estratégia de marketing territorial, criar uma própria 

identidade para a cidade e ter os seus próprios muppies diferenciados. Isso pareceu-lhe 

positivo, foi uma coisa que teve preocupação, pareceu-lhe que era uma falha, mas que 

está contemplada no caderno de encargos e pensa que é uma boa oportunidade. 

Intervenção do Vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes 

Disse que no essencial as dúvidas têm a ver com o preço-base, portanto, atualmente, 

totalizando os 15 anos, e se a empresa vencedora apresentasse apenas o preço-base a 

Câmara iria arrecadar em 15 anos 818 000 euros. Naquilo que será um volume de 

negócio expectável de 4,7 milhões, portanto, segundo o estudo económico representa 

qualquer coisa como 17% do volume de negócio a despesa que tem com a Câmara 

Municipal. A expectativa efetivamente é que aquele valor venha a subir, portanto, os 54 

mil euros é um valor de referência de base. O risco que não queriam correr é de 

acontecer como outras cidades, nomeadamente Aveiro em que o concurso ficou deserto, 

porque a Câmara considerou que efetivamente o valor que queria arrecadar da 

publicidade era superior àquilo que as empresas estão disponíveis a dar. Uma vez que 

será colocado à concorrência não só do mercado nacional, mas do mercado europeu, 

estão convencidos que aquele vai subir sem o risco de ficar deserto. Dizer que em 2017 

arrecadaram com aquele contrato atualmente em vigor, 17 mil euros, se subirem para 54 

mil euros que é o valor volume mínimo, já têm um acréscimo significativo de rendimento 

e para além disso, ficam com mais posições disponíveis para que o próprio Município e as 

Associações, sobretudo de âmbito cultural ou desportiva, portanto, das mais diversas 

atividades, possa usar a parte que ficará de disponível para a Câmara poder divulgar toda 

a atividade e a agenda que tem nas mais diversas atividades.  

Naquele aspeto, achou que seguiu aquilo que tinha sido hábito noutras Câmaras 

Municipais, aquele tipo de concursos e portanto, não tinha mais nada a acrescentar. 

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

colocou o ponto a votação.   
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A Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida 

pelo disposto na alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, deliberou por maioria, com 5 abstenções e 3 votos contra, 

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

12 de junho de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar o 

Concurso público de concessão do uso privativo do domínio público do Município 

de Leiria para instalação de mobiliário urbano e sua exploração publicitária - 

Autorização da abertura do procedimento. 

Ponto 

12.Alteração orçamental do orçamento anual de exploração do Teatro José Lúcio 

da Silva, motivado pela sujeição do regime transitório de contabilidade SNC para 

POCAL e de POCAL para SNC-AP – Apreciação, discussão e votação; 

Súmula: O objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal de Leiria aprove a 

alteração orçamental do orçamento anual de exploração do Teatro José Lúcio da Silva 

(TJLS), motivada pela sujeição do regime transitório de contabilidade SNC para POCAL e 

de POCAL para SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para a Administração 

Pública) oportunamente distribuída.  

Com efeito, o Teatro José Lúcio da Silva no exercício de 2018, está a utilizar o POCAL - 

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, pelo que é necessário que em 

janeiro de 2019 o regime transitório decorra em harmonia com a transição do POCAL para 

SNC-AP. O POCAL obriga ao regime da contabilidade orçamental, o que conduziu a uma 

revisão ao orçamento para 2018, a fim de contemplar os valores relativos ao imposto 

sobre o valor acrescentado, quer das operações relativas à receita e à despesa, e ainda, 

ao ajustamento às despesas com o pessoal, decorrente da higiene e segurança no 

trabalho.  

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do Vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes 

Apresentou o ponto. 

Disse que aquele regime de transição obrigava a considerar o IVA, quer no lado das 

despesas, quer no lado das receitas e, portanto, aquilo faz com que tenha impacto. Em 

termos orçamentais, uma vez que antigamente apontavam apenas a diferença entre o 

IVA arrecadado e o IVA pago. Está a cumprir com o modelo próprio de contabilidade, 

portanto, fica retificada e corrigida em termos orçamentais, a apresentação das contas do 

Teatro José Lúcio da Silva.  

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD) 

Começou por dizer que no verbete que lhes foi presente, diz que a Câmara deliberou por 

unanimidade, pensa que a bancada do PSD na Câmara Municipal ter-se-á abstido naquela 
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matéria. De qualquer forma, solicitava a confirmação ou se era apenas uma dúvida da 

sua parte, mas essa era a informação que tinha. Relativamente à própria deliberação que 

estava ali a ser presente, para além das questões relacionadas com as questões 

contabilísticas que estão mencionadas no número 2, há também ainda havia ali um 

ajustamento das despesas com pessoal, decorrentes de higiene e segurança no trabalho. 

Disse não saber se aumentou o pessoal para, fazer a limpeza higiene e segurança no 

trabalho, que é que se passou ali para efetivamente ter havido aquele acréscimo e em 

que medida é que o acréscimo aconteceu. Era importante a Assembleia Municipal 

perceber com rigor, efetivamente o que é que significa aquele e ainda justamente às 

despesas com o pessoal.  

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

que se confirmava que realmente o sentido de voto dos senhores vereadores não foi 

assim, portanto, recomendaram aos serviços da Câmara que procedessem à alteração.  

Intervenção do senhor Deputado António Luís Santos (PCP) 

Mais uma vez, tinham em mão processo inconcebível, todo o Partido Socialista quer que a 

Assembleia aprove uma alteração e a Câmara não fornece os documentos de 

contabilidade? Não podem votar às escuras, ainda por cima dar um cheque em branco, 

isso aumenta a despesa e a receita em quase 170 mil euros. Se altera o orçamento altera 

também os valores do plano, é mais que óbvio que não pode ser assim e que devem ter 

os mapas e relatórios que expliquem as coisas. Aliás, o Senhor Deputado João Cunha que 

antecedeu, também colocou aquela questão. Aquele é mais um assunto por falta de 

informação legalmente obrigatória, que deveria ser retirado e que como não for tirado, 

votaram contra por falta dos mapas obrigatórios de alteração orçamental, em violação da 

lei e por falta de respeito daquela Assembleia.  

Intervenção do Vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes 

Esclareceu que, no essencial a alteração foi a que explicou, portanto, tem a ver com a 

contabilização do IVA que naquele regime, em que estão obrigados têm que contabilizar 

do lado da receita o IVA, e do lado da despesa o respetivo IVA resultante das despesas. A 

principal alteração é a enunciada, as despesas com pessoal, o Teatro José Lúcio mantém 

o seu quadro de pessoal. Aquilo decorre de um ajustamento orçamental no que diz 

respeito às despesas de higiene e segurança no trabalho, que são despesas obrigatórias 

nos termos da lei. 

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

colocou o ponto a votação.   

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

pelo disposto na alínea a) e c) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, deliberou por maioria, com 1 abstenção e 4 votos 
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contra, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 12 de junho de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar a Alteração orçamental do orçamento anual de 

exploração do Teatro José Lúcio da Silva, motivado pela sujeição do regime 

transitório de contabilidade SNC para POCAL e de POCAL para SNC-AP. 

Ponto 

13.A Feira de “Levante” da Praia do Pedrógão - Não funcionamento nos dias 8 e 

15 de julho de 2018 - Redução temporária da taxa de terra – Apreciação e votação; 

Súmula: À semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal de Leiria irá promover a 

realização da 21.ª Edição do “Festival da Sardinha – Praia do Pedrógão”, no parque de 

estacionamento junto à Rotunda Sul da Praia do Pedrógão, Freguesia de Coimbrão, sendo 

que, no corrente ano, a mesma irá decorrer de 05 e 15 de julho. 

Acontece, porém, que a Feira de “Levante” da Praia do Pedrógão se realiza todos os 

domingos, no parque estacionamento anteriormente mencionado. 

Atendendo a que a realização simultânea do “Festival da Sardinha – Praia do Pedrógão” e 

da Feira de “Levante” da Praia do Pedrógão, nos dias 08 e 15 de julho de 2018, 

impossibilita o normal e bom funcionamento de ambos os eventos, bem como a 

salvaguarda do interesse público a eles subjacente, ao abrigo do disposto no n.º 2 do 

artigo 7.º do Regulamento Municipal de Funcionamento das Feiras do Concelho de Leiria, 

a Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião de 12.06.2018, determinou a não 

realização da Feira de “Levante” da Praia do Pedrógão nas referidas datas, situação que 

motivará, necessariamente, uma diminuição do volume de vendas por parte dos feirantes 

que nela participam. 

Assim, o objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal delibere que os feirantes 

da Feira de “Levante” da Praia do Pedrógão beneficiem de uma redução de 50% na taxa 

devida pela ocupação dos lugares de terrado desta Feira, relativa ao mês de julho de 

2018, designadamente, a prevista no Ponto 2.1 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 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do Vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes 

Apresentou o ponto. 

Disse que tinha a ver com o facto da realização do Festival da Sardinha, e portanto, irá 

impossibilitar a utilização do recinto habitual da feira do Levante do Pedrógão. Para 

compensar, o facto de durante 2 domingos não se poder realizar a habitual feira, irão 

reduzir em 50% a taxa de ocupação que é pago mensalmente.  
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O Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida Sequeira, 

colocou o ponto a votação.   

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

pelo 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 maioria, com 1 abstenção, aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 12 de 

junho de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar a 

Redução temporária da taxa de terrado da Feira de “Levante” da Praia do 

Pedrógão - Não funcionamento nos dias 8 e 15 de julho de 2018. 

Ponto 

14.Afetação do caminho sito em Mouratos, União das Freguesias de Parceiros e 

Azoia, para o Domínio Público Municipal – Apreciação, discussão e votação; 

Súmula: A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Parceiros e Azoia solicitou à 

Câmara Municipal, formalmente, a afetação de um caminho sito em Mouratos, União das 

Freguesias de Parceiros e Azoia (devidamente demarcado em planta conforme Anexo I à 

deliberação da Câmara Municipal oportunamente distribuída) ao domínio público 

municipal, com o objetivo do mesmo integrar a rede viária municipal, designadamente, 

para prolongamento do arruamento denominado “Rua do Cabeço” sito no mesmo local. 

O objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal, no uso da sua competência 

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

setembro, alterada, delibere autorizar a afetação ao domínio público municipal de uma 

parcela de terreno com a área total de 3047m2 e com a extensão de 841 metros, antigo 

caminho vicinal, sito em Mouratos, União das Freguesias de Parceiros e Azoia, para 

execução de arruamento público, no prolongamento da Rua do Cabeço. 

Este assunto carece de votação. 

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

colocou o ponto a votação.   

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

pelo disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 

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

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

deliberação de 12 de junho de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar a Afetação do caminho sito em Mouratos, União das 

Freguesias de Parceiros e Azoia, para o Domínio Público Municipal. 

Ponto 
15.11.º Modificação ao Orçamento Municipal, 3.ª Revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos – Apreciação, discussão e votação; 
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Súmula: A 11.ª modificação ao Orçamento Municipal para 2018 visa a aprovação da 

assunção de compromissos plurianuais que não puderam ser acauteladas aquando da sua 

elaboração, porquanto, naquela data: 

i) A posterior entrada em vigor das alterações ao Código dos Contratos Públicos (CCP) 

(em 1 de janeiro de 2018) que veio introduzir mecanismos de simplificação, 

desburocratização e flexibilização dos procedimentos de formação dos contratos públicos, 

bem como a figura do gestor do contrato, e ainda, a proibição da utilização do critério do 

momento de entrega da proposta como critério de desempate na adjudicação dos 

procedimentos concursais, sendo necessário acautelar estas novas exigências legais; 

ii) A entrada em vigor da nova estrutura orgânica dos serviços do Município de Leiria (em 

1 de janeiro de 2018) sendo necessário a adequa-la à prossecução das atribuições 

municipais, e consequente adaptação às novas responsabilidades daí decorrentes; 

iii) Era expectável que a execução financeira, quer dos investimentos quer das ações 

previstas, decorresse durante o ano de 2018, facto que não aconteceu, verificando-se, à 

posteriori, que a execução carecia de nova calendarização, nomeadamente para os anos 

2019 e 2020.  

Assim, o objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal autorize a assunção do 

compromisso plurianual, a fim de adequar o Orçamento Municipal à real execução 

financeira dos investimentos e das ações. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor Deputado Pereira de Melo (PSD) 

Aquele ponto que refere a 3ª revisão do Plano Plurianual de investimentos do orçamento 

municipal, introduz um aumento para 2019 de 5 444 280 euros e para 2020 de 1 694 180 

euros. Aqueles aumentos não estão justificados, a Câmara decidiu aumentar em várias 

rubricas, não diz quais nem porquê, diz vagamente no topo que as obras não foram 

executadas. Possivelmente houve ali deslizamentos de preços, mas essa informação não 

foi fornecida, por que motivo aparecem com tentativos para o Mercado Municipal que não 

existiam até há pouco tempo, a falta de justificação das alterações propostas, levou a que 

o PSD votasse contra.  

Intervenção do senhor Deputado António Luís Santos (PCP) 

Disse que o PCP tinha proposto que aqueles pontos fossem enviados para a próxima 

Assembleia Extraordinária, tendo em vista que não tinham recebido os documentos em 

tempo útil. Naquele ponto o PCP vai votar contra porque a documentação não foi 

entregue em tempo útil o que não lhes permitiu fazer uma análise devida dos pontos em 

questão.  

Intervenção do senhor Deputado Paulo Pedro (PS) 
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Já ali tinha sido explicado que efetivamente há um ritmo de investimento relativamente 

baixo da Câmara Municipal de Leiria durante o ano 2018. É um facto que há 

condicionantes para isso, não há dúvida que houve atrasos nalgumas obras e algumas 

situações de atrasos tem a ver com condicionantes legais, outras condicionantes das 

próprias empresas e portanto a totalidade daquelas obras que estavam no Plano 

Plurianual de Investimentos, tem a ver com obras que se estendem por mais de um ano. 

O que a Câmara estava ali a fazer era passar para os anos seguintes, muitos dos 

pagamentos dessas obras. Não parece que haja ali e já tinham ali ouvido isso e também 

está escrito numa declaração de voto, que que haja ali uma questão de alteração de 

vontade de investimento numa ou outra obra. Não lhe pareceu que fosse isso, tinha mais 

a ver com a questão do desenvolvimento das próprias obras. Por último, falou-se ali uma 

questão de deslizamento de preços, pensa que não tinha tanto a ver com deslizamento 

nos preços mas sim em prazos de execução dessas obras. Por isso mesmo, obriga a sobre 

dotar essas quantias nos anos seguintes, é lógico que algumas dessas obras são 

explicadas. Também se falou do Mercado Municipal, porque é que aparecem valores que 

não estavam previstos inicialmente, o projeto teve um desenvolvimento nos últimos 

meses, e isso alterou aquilo que se pensava quando se efetuou o Plano Plurianual durante 

o ano de 2017. Por aquele deslizamento de prazos, puderam justificar aquelas alterações 

no Plano Plurianual de investimento para os anos vindouros. 

Durante o ano 2018, eventualmente, terão que ser feitas adaptações no plano, mas não 

necessitam de ir à Assembleia como é normal.  

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

colocou o ponto a votação.   

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

pelo disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º conjugado com a alínea c) do 

n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

deliberou por maioria, com 3 abstenções e 6 votos contra, aprovar a proposta da 

Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 26 de junho de 2018, 

cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar a 11.º Modificação ao 

Orçamento Municipal, 3.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos. 

Intervenção do senhor Deputado Domingos Carvalho (PSD) 

A declaração de voto que fez, foi no sentido do que tinham ouvido ali, nomeadamente 

como justificação pelo Deputado do Partido Socialista, é que, naquele momento o 

Município de Leiria se encontrava gerido por uma gestão casuística baseada numa enorme 

maioria. Não houve planeamento, não houve planificação das obras a fazer e eles, 

paulatinamente vão tendo novas vontades, novas atividades e a enorme maioria que o 

cobre vai dando cobertura a tudo.  
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Ponto 
16. Documentos de Prestação de Contas Consolidadas do exercício de 2017 do 

Grupo Autárquico do Município de Leiria – Apreciação, discussão e votação; 

Súmula: A prestação de contas consolidadas de 2017 visa obter uma visão global da 

situação financeira do grupo municipal, que é composto pelo Município de Leiria, que é a 

entidade consolidante, pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria e 

pelo Teatro José Lúcio da Silva.  

Assim, tendo cada uma das contas individuais destas sido aprovadas pela Assembleia 

Municipal, no passado dia 27 de abril, agora são apresentadas as contas consolidadas 

deste perímetro de consolidação, constando da proposta de deliberação aprovada pela 

Câmara municipal, em 26 de junho de 2018, cuja aprovação pela Assembleia Municipal 

constitui o objetivo desta deliberação.  

No contexto da atividade municipal e das opções tomadas em 2017 pelo Grupo 

Autárquico Municipal, destacam-se os seguintes aspetos relevantes: 

 Redução dos níveis de endividamento, no sentido de garantir uma tesouraria 

saudável. 

A redução de 2016 para 2017, foi de 13%. 

Endividamento 2016 2017 
Redução do 

endividamento 
% 

Dividas M/L Prazo 38 679 291,76 33 383 684,72 -5 295 607,04 -14% 

Dividas a terceiros C/Prazo 
* 

9 353 037,32 8 610 719,34 -742 317,98 -8% 

TOTAL 48 032 329,08 41 994 404,06 -6 037 925,02 -13% 

 
 Prazos médios de pagamentos (PMP) reduzidos e fundos disponíveis positivos, em 

cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), o que 

permite ao Município uma maior capacidade de negociar com os seus 

fornecedores, sendo que o PMP do Município ficou em 5 dias. 

 Receita total do Grupo Autárquico foi de €86.559.265.11 em 2017. A receita total 

acumulada apresentou uma redução de 1,4 % face aos valores arrecadados em 

2016. 

Tipologia 2016 2017 Variação % 

Receitas Correntes 80 127 027,31 80 700 664,29 573 636,98 1% 

Receitas Capital 7 439 172,66 5 683 394,20 -1 755 778,46 -24% 

Outras Receitas 226 440,08 175 206,62 -51 233,46 -23% 

RECEITA TOTAL 87 792 640,05 86 559 265,11 -1 233 374,94 -1,4% 

 

 

 Saldo global (Receita Total - Despesas Total) de € 1.663.029,93; 

 
Receita Total - Despesa Total = Saldo Global 
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86 559 265,11 - 84 896 235,18 = 1 663 029,93 

 

 Poupança Corrente (Receita Corrente – Despesa Corrente) de € 29.738.934,48; 

 
Receita Corrente - Despesa Corrente = Poupança Corrente 

80 700 664,29 - 50 961 729,81 = 29 738 934,48 

 
 Resultados positivos de € 24.681.291,77; 

 Balanço do Grupo Autárquico Municipal com a seguinte composição: 

Balanço 2016 2017 Variação % 

Ativo  381 543 584,26 388 769 732,77 7 226 148,51 2% 

Fundos Próprios 232 158 172,02 246 983 943,35 14 825 771,33 6% 

Passivo 149 385 412,23 141 785 789,42 -7 599 622,81 -5% 

Resultado Líquido 29 653 233,86 24 681 291,77 -4 971 942,09 -17% 

 

Este assunto carece de votação. 

 

Intervenção do Vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes 

Apresentou o ponto. 

Disse que o que estamos ali a aprovar era junção dos documentos dos relatórios e contas 

de gerência aprovados anteriormente, quer da Câmara, quer do SMAS quer do Teatro 

José Lúcio. Aquele é um documento que soma e que no fundo, faz a compilação do 

universo municipal e portanto, do ponto de vista financeiro não tem impacto decisivo, é o 

consolidar de documentos que já foram aprovados em reuniões anteriores e que só 

depois serem aprovados é que pode gerar aquele documento consolidado.  

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD) 

Disse que naquele ponto os documentos estavam acompanhados da respetiva certificação 

legal de contas e do relatório parecer do revisor oficial de contas, e voltam outra vez 

àquela questão das reservas. O célebre assunto SMAS e aquele saldo de 625 453 euros, a 

sua pergunta foi: aquela divergência da fatura da Simlis, quando é que se resolve, 

quando é que se aclara? É uma situação recorrente, já vem de trás e portanto, a sua 

pergunta tem a ver com isso. 

A 2.ª tem a ver também com a questão do capital próprio do Teatro José Lúcio da Silva, 

que está perdido mais de metade do respetivo capital. Aliás, os revisores salientaram que 

se tratava de uma entidade pertencente ao Município de Leiria e, portanto, concerne que 

não está em causa a continuidade das operações. Mas no relatório parecer, no ponto 3, 

ele chama a atenção em consequência do trabalho efetuado, entenderam dever 

recomendar a clarificação do estatuto jurídico do Teatro José Lúcio da Silva face às 

obrigações contabilísticas tributárias ou outras a observar. Perguntou então: naquele caso 

concreto qual é e gostava de ouvir o senhor vice-presidente sobre aquela matéria, qual é 
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no fundo, o modelo do estatuto jurídico do Teatro José Lúcio da Silva que a Câmara 

adopta, ou quer adotar, ou se vai haver alterações àquele estatuto jurídico, que é que 

está em redor daquilo. Das duas, uma, ou é uma entidade do Município ou não é bem 

uma entidade do Município, é qualquer coisa. Portanto, gostava que esclarecesse 

exatamente o que é que querem do Teatro, porque o Teatro começou por ser um edifício 

doado pelo senhor José Lúcio da Silva, e pelos vistos já vai para além do edifício, já é 

mais qualquer coisa e, portanto, convém esclarecer exatamente o que é que é o Teatro 

José Lúcio da Silva e a que o revisor de contas no seu parecer diz que é necessário 

clarificar. Portanto, solicitava que correspondendo ali aquela recomendação que 

clarificasse.  

Intervenção do senhor Deputado António Luís Santos (PCP) 

Disse que sobre o ponto em questão, o PCP votou contra porque a documentação não foi 

entregue a tempo útil não lhes permitindo fazer uma análise devida. Seja como for, 

querem informar aquela assembleia que se sentiam no direito de numa próxima 

Assembleia após uma análise daqueles pontos aos quais não tiveram tempo para fazer 

uma análise não intervieram sobre eles.  

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

Cortes, José Cunha (PS) 

Como já foi dito pelo Senhor Vice-presidente, da apreciação, discussão e votação daquele 

ponto, a prestação de contas consolidadas decorre da lei. É uma imposição legal que diz 

que as entidades que detêm a totalidade das participações ou o controlo de outra, deve 

apresentar contas consolidadas. Em Abril aprovaram as contas individuais da Câmara, do 

Teatro e dos SMAS, portanto, naquele dia estavam ali para aprovar ou não, pelo menos 

para discutir o somatório daquilo, a soma daquelas partes. Quase que estava tentado a 

dar o exemplo da família sem querer ser leviano, mas aquilo é o que acontece nas 

famílias, contribuem para o orçamento familiar, têm despesas do orçamento familiar. Ele 

enquanto responsável pela família, se calhar, melhor dito enquanto a sua esposa como 

responsável pela família quer saber o que é que ele gasta, o que é que contribui assim 

como os seus filhos. Portanto, chega ao fim do mês, da semana ou do ano e ela quer 

saber o que é que cada um contribui para o orçamento e o que é que cada um gasta 

desse orçamento. Só mais uma nota para dizer que o que lhe ressaltou daquelas contas 

globais do Município, é que tem um endividamento de cerca de 42 milhões de euros que 

corresponde a cerca de 50% da receita total por ano. Ou seja, em meio ano se não 

gastou o dinheiro em mais nada, conseguem pagar as dívidas da Câmara, o que pode 

evidenciar um bom sinal. Daquele saldo também não se pode dizer que é lucro, porque 

numa autarquia não se pode falar nisso, fala-se é em despesa que não foi totalmente 

investida e ao que sabem, há muitos projetos em curso e que ainda não se gastou essa 

2018,ASSM,I,G,48827 - 03-10-2018



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 3/2018, de 29 de junho - Quadriénio 2017/2021  70 

verba, que há muitas obras em que aquela verba já estava comprometida, mas que ainda 

nem sequer foram iniciadas. Portanto, pensou que naquela matéria das Finanças, o 

Município está no bom caminho.  

Intervenção do Vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes 

Esclareceu que a reserva de qualquer um dos temas que está no relatório do ROC, no 

fundo também é o somatório das reservas, porque o ROC é o mesmo e já foram 

discutidas nas antigas Assembleias Municipais cada um dos documentos. A reserva do 

SMAS dos 625 mil euros é uma dívida que está refletida nas contas da SIMLIS, mas que 

não têm essa dívida reconhecida, não a consideram e portanto, o ROC continua a 

mencioná-la na reserva e que naturalmente irá continuar até se chegar a um acordo, um 

entendimento e uma decisão sobre o que fazer relativamente àquela dívida que, como 

disse não está nas contas, mas no entanto, consta daquela reserva. O Teatro José Lúcio, 

a história é antiga, não repetiu o historial do Teatro José Lúcio, resultou duma doação, 

num modelo de doação que na altura não existia, nem figuras de empresas municipais 

nem de fundações, portanto, existiu essa doação e foi criada uma comissão que geria o 

Teatro José Lúcio, tendo em conta e com base aquilo que foi a escritura de doação que 

definiu as regras de funcionamento do Teatro. Durante anos, nunca ninguém ligou à 

gestão do Teatro José Lúcio pelos mais diversos motivos, porque efetivamente as 

questões de controlo da Administração Pública Local também não o exigiam.  

O Teatro enquanto deu dinheiro e deu muito dinheiro, não era cheques, e ninguém ligou a 

isso, porque tinha sempre lucro. Não havia artes de palco, havia só cinema, então era um 

mealheiro e durante essa altura, nem havia contas na Câmara Municipal, nem na 

Assembleia Municipal, nem Revisor Oficial de Contas. O que aconteceu perante aquela 

situação, foi que pediram a um professor catedrático que agora até é porta-voz do PS na 

área jurídica, para analisar o que deveria ser feito. Esse professor catedrático da 

Universidade de Coimbra disse para estar tranquilos, o contrato de doação representa 

uma situação atípica, mas que por uma questão de precaução, vocês devem seguir todos 

os procedimentos inerentes como se fosse uma entidade municipal. Portanto, o que têm 

feito uma vez que, no período em que lhes foram apontadas soluções que seriam, ou 

ouvir uma empresa municipal ou ouvir uma fundação, foi também no período em que a 

troika proibia qualquer tipo de criação de empresas municipais. Por uma questão de 

precaução começaram em termos de atos de gestão, a trabalhar com o Teatro José Lúcio 

da Silva com todos os procedimentos que são necessários ao mais exigente que há em 

termos legais de controlo de entidade do universo municipal, e portanto, funcionar como 

se fosse os SMAS ou uma empresa municipal. Isso obriga sempre a que os seus 

orçamentos e planos de atividades, contas de gerência e relatórios de entidades sejam 

aprovados na Assembleia Municipal, implica que todos os dinheiros que recebem da 
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Câmara tenham que ir à Assembleia Municipal ser aprovados ou sempre que há um 

aumento vá lá refletir esse aumento para que haja transparência, para que toda a gente 

perceba o que é que é feito do dinheiro que a Câmara entrega ao Teatro e onde é que o 

gastam. Para além disso, contrataram um Revisor Oficial de Contas que é exatamente 

igual ao da Câmara, para que tudo seja transparente e haja uma ocupação de 

consolidação, não haja a reserva do revisor A e uma reserva do revisor B para a Câmara. 

Estão no seu entender a fazer um trabalho que acham ser transparente no que respeita à 

gestão do dinheiro público que com aquela situação que é que os incomoda, quando 

dizem que o Teatro é uma natureza híbrida uma coisa atípica eles assustam-se.  

Mas para quem já trouxe funcionários da Leirisport em que o destino era mandar para a 

rua e eles pegam nos contratos e dizem que não podem ir para a rua, vão para a Câmara 

porque têm contratos válidos e nunca ninguém os chateou. Essa metodologia foi seguida 

por outras Câmaras, porque foram pioneiros em encontrar aquele tipo de solução. No seu 

entender o Teatro prestando aqueles esclarecimentos e aquele controlo e fiscalização na 

Assembleia e na Câmara Municipal vai cumprindo com as suas funções em termos de 

gestão.  

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

colocou o ponto a votação.   

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

pelo disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, deliberou por maioria, com 6 abstenções e 1 votos contra, 

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

26 de junho de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar 

os Documentos de Prestação de Contas Consolidadas do exercício de 2017 do 

Grupo Autárquico do Município de Leiria. 

Ponto 

17.Aditamento ao Contrato-Programa celebrado entre o Município de Leiria e o 

Teatro José Lúcio da Silva – Apreciação, discussão e votação; 

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

aditamento ao Contrato-Programa a celebrar entre o Município de Leiria e o Teatro José 

Lúcio da Silva, oportunamente distribuída. 

O aditamento ao Contrato‐Programa resulta da necessidade de: 

i) Se dotar as infraestruturas referidas dos meios operacionais indispensáveis à 

prossecução das competências da Câmara Municipal de Leiria no que diz respeito à 

exibição de cinema do Teatro Miguel Franco; 

ii) Reforçar toda a atividade do Cine‐Teatro de Monte Real; 

iii) Reforçar toda a atividade do Teatro José Lúcio da Silva para o ano de 2018; 
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iv Proceder à alteração da execução financeira do contrato primitivo, disciplinando este, 

que consubstancia um valor do subsídio à exploração a atribuir pelo Município de Leiria 

destinado à gestão do Teatro José Lúcio da Silva, no montante de 348.000,00€ (trezentos 

e quarenta e oito mil euros, acrescidos de IVA à taxa legal), distribuído por duodécimos, 

para execução financeira em 2018. 

O valor do subsídio à exploração destina‐se, exclusivamente, a suportar a prática de 

preços sociais resultantes da política social ao nível dos eventos culturais com a sala do 

Teatro José Lúcio da Silva, Cine‐Teatro de Monte Real e exibição cinematográfica no 

Teatro Miguel Franco e eventos Fora de Portas/sala (rua), nos quais ambos entendam ser 

parceiros, devendo a parceria ser escrita, sendo que este valor não está sujeito a 

contrapartidas a favor do Município, nem a utilizações gratuitas do espaço ou serviços. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD) 

Depois de ouvir o senhor vice-presidente e a pergunta que fez foi exatamente para 

perceber qual era o caminho que o Município atualmente liderando daquele processo 

estava a seguir. Mas quis lembrar-lhe que já faz uns anos que o Vereador socialista, 

Senhor Confraria, era o homem que como Vereador da Cultura tomava conta do Teatro 

José Lúcio da Silva. Prestava contas na câmara, as contas eram devidamente sufragadas, 

portanto, não lhe pareceu que o modelo em que o teatro estava pendente do pelouro da 

Cultura da Câmara, fosse assim também tão nebuloso quanto pudesse depreender-se das 

suas palavras de que agora, enfim, com aquele novo modelo é que vinha a transparência. 

De qualquer modo, o que parece ali estar subjacente àquele modelo que estava contido 

na deliberação que tinha aquele contrato-programa e porque falou nela até, parece que 

iam ter ali uma Leirisport da Cultura.  

O atual executivo municipal resolveu criar uma nova entidade ou foi insuflando o Teatro 

José Lúcio da Silva e cada vez mais se assume como uma entidade cada vez mais larga 

cada vez mais vasta, vai inchando, tem até como diz no documento o crescente volume 

de negócios.  

Ainda não sabem bem o que é que é aquela história do volume de negócios do Teatro 

José Lúcio da Silva. Os custos de estrutura estão a aumentar e, portanto, conforme 

também se depreende, baseando-se ali no parecer da DGAL e no Livro Branco da DGAEP, 

em que se entende como aquela ser uma entidade do subsistema empresarial local, 

embora direito seja assim. Mas já tem número de contribuinte à parte até, para se poder 

fazer ali aquelas “brincadeiras” e tal, porque na verdade não estavam perante um 

contrato que é quase o negócio consigo mesmo, porque se o revisor de contas, diz que é 

uma entidade que depende da Câmara Municipal e depois a Câmara Municipal vai fazer 

um contrato-programa com a entidade que depende de si, em que o senhor Presidente 
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assinou um contrato-programa com o senhor vice-presidente, pronto, enfim. 

Juridicamente as coisas têm realmente muitas evoluções, mas é o que é, e os senhores 

nesse aspeto nem procuram ali grandes voltas, é direto e tal em relação aquela matéria. 

Depois havia ali umas justificações para o alargamento diga-se assim do Teatro José 

Lúcio da Silva e depois diz que tem que dar apoio logístico a outras estruturas e outros 

eventos culturais. Portanto, o teatro que começou como disse, como um edifício doado 

por um senhor que o mandou construir e que com determinados objetivos que constavam 

da doação, agora já vai dar apoio logístico a outras estruturas e eventos culturais, 

portanto, aquele inchaço é para continuar ou pelo menos é o modelo que estava a ser 

defendido ali. Depois diz que tem ao seu dispor meios técnicos e humanos, capazes de 

proporcionar um apoio nos serviços da organização e distribuição de pessoal com 

formação técnica na área dos espetáculos. Portanto, eles ficaram a saber que o Teatro 

José Lúcio da Silva vai passar a dar apoio e disponibilizar pessoal para formação técnica 

na área dos espetáculos. Há ali ainda uma política de harmonização, de todos os recintos 

de espetáculos musicais, de todo modo o senhor revisor de contas alerta para a 

possibilidade de variações materialmente relevantes que podem existir naquelas contas 

do Teatro José Lúcio da Silva, derivado daqueles contratos-programa. Porque 

efetivamente havia ali e embora estarem a falar de 18 mil euros, havia ali toda uma 

filosofia de inchaço, de criação. Olhando a cláusula de resolução que é a 12.ª do contrato 

por não cumprimento por parte do 2º outorgante, enfim, os contratos têm que ter uma 

cláusula resolução, quer dizer a entidade que depende do 1.º outorgante pois porta-se 

mal e depois é o 1.º grande que vai resolver o contrato com a 2.ª. Tudo aquilo é um 

bocado grotesco em função daquilo que é uma gestão municipal das infraestruturas 

municipais que estão ao dispor para as atividades culturais. Aquela desmunicipalização ali 

subjacente àquele contrato-programa para tentar empresariar se assim podiam dizer, a 

atividade cultural e, nomeadamente a estrutura do Teatro José Lúcio da Silva pareceu-lhe 

caminho demasiado escorregadio e que irão ver onde irá parar. Ele ao dia 29 de Junho de 

2018, disse que iam ver onde é que vai parar aquele inchaço e aquele caminho de tornar 

tudo mais empresa e menos município.  

Intervenção do senhor Deputado António Luís Santos (PCP) 

Sobre aquele ponto, o Partido Comunista Português votou votar contra porque a 

documentação não lhes foi entregue em tempo útil, não permitindo fazer a análise 

devida.  

Intervenção do senhor Deputado Manuel Azenha (BE) 

Disse ser telegráfico e pegou nas palavras da intervenção anterior do Vice-presidente que 

disse que é necessário que as pessoas saibam o que é feito e onde é gasto o dinheiro. E 

perguntou-lhe concretamente, por que e para que aqueles 18 mil euros e quais as 
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circunstâncias que ocorreram de Dezembro até à presente data que levaram à alteração 

do presente contrato-programa naquela data. 

Intervenção do senhor Deputado Luís Pinto (PS) 

Começou por dizer que o senhor deputado e amigo João Cunha, usou exatamente 6 

minutos e 41 segundos para tentar, como fez desde o início da sessão encontrar algum 

ponto de crítica que 6 minutos e 41 segundos depois não conseguiu encontrar. Acabou 

por se contradizer, porque de facto e ao contrário do que disse, o que houve pelos vistos, 

foi uma municipalização porque a Câmara por uma questão de transparência, decidiu 

utilizar instrumentos de controlo e de apresentação de contas que não existiam. Portanto, 

é o contrário, e depois ao tentar sistematicamente encontrar pontos de divergência com a 

Câmara, acaba sobretudo por revelar desconhecimento, porque não estudou o assunto, 

porque deveria saber que o Teatro José Lúcio da Silva apoia, por exemplo, aquilo que 

acontece em termos culturais no Teatro de Montreal é disso que se trata. O Teatro José 

Lúcio da Silva apoia as associações e escolas em matéria cultural e naquelas áreas das 

Artes. O Teatro José Lúcio da Silva, por exemplo, se calhar não tem estado atento, irá 

realizar-se nos próximos dias o cinema vadio, o cinema de rua, ora é o Teatro José Lúcio 

da Silva que ajuda a associação dinamizadora tecnicamente a tornar e a viabilizar aquele 

tipo de festivais de grande interesse em termos culturais para o concelho. Portanto, é 

disso que se trata, rentabilizar e nisso de facto, devem reconhecer que eles são muito 

bons, que é gerir bem financeiramente o concelho, e por isso é que já foram recuperadas 

as dezenas de milhões de dívidas deixadas. Por gerirem bem quer em termos financeiros, 

quer de recursos técnicos, que o Teatro terá aquelas intervenções, é por isso que o 

Teatro, o castelo e outros monumentos, edifícios e património que depende da Autarquia, 

estão cada vez mais democratizados em que é o associativismo que tem acesso como 

dantes não tinha, por isso é que o teatro abate anualmente, ano após ano, recordes de 

público de participação, mais leirienses têm acesso à cultura é por isso mesmo, chama-se 

a isso, rentabilização financeira, boa gestão e aproveitamento dos recursos técnicos que 

estão ao serviço do município que os coloca ao serviço do concelho e da comunidade.  

Intervenção do Vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes 

Sobre a questão do aumento, como foi referido, a questão do enchimento é passado de 

348 para 366 são 18 mil euros que representa 5%. Só para dar uma ideia, nos últimos 3 

anos, a taxa de inflação de 2015, 0,5%, taxa de inflação de 2016, 0,6%, para a inflação 

de 2017, 1,4% e só ali estão 2,5% de aumento de inflação. Não estavam a propor 5% de 

aumento e, portanto, o que estava a acontecer é que os bens culturais estão mais caros, 

os caixeiros estão mais caros, as despesas de funcionamento das empresas, das Câmaras 

estão mais caras, houve ali efetivamente um aumento de custos, resultante do aumento 

da inflação e que, naturalmente o aumento na inflação, resulta do aumento da atividade 
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económica do país. Atualmente há mais atividade económica e ainda bem, portanto, um 

dos fatores tem a ver com aquela situação. Depois, o valor que tinham a propor é o valor 

que existia quando chegaram à Câmara, o que fizeram durante 8 anos foi reduzir as 

transferências da Câmara para o Teatro José Lúcio que já se assumiu também com um 

objetivo de dar o seu contributo para recuperar financeiramente a câmara que deveria 

receber menos dinheiro da Câmara. E durante o período dos 8 anos em que estão a 

governar, a Câmara Municipal e o Teatro José Lúcio da Silva, a Câmara reduziu a sua 

transferência para o Teatro. O que estavam a propor ou votar, é retomar o volume de 

dinheiro no tempo do PSD entregava no Teatro José Lúcio, mas com uma diferença, já foi 

dito ali, é que no tempo do PSD não havia indicadores, não havia objetivos, não havia 

revisor oficial de contas, não havia orçamento aprovado na Assembleia, não havia 

relatório de contas na Assembleia. Apresentaram e pediram autorização aos deputados 

municipais, se concordam ou não que a Câmara transfira aquele valor para o Teatro José 

Lúcio. 

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

colocou o ponto a votação.   

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

pelo disposto na alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 33.º à Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, deliberou por maioria, com 3 abstenções e 2 votos 

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

deliberação de 26 de junho de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar o Aditamento ao Contrato-Programa a celebrar entre o 

Município de Leiria e o Teatro José Lúcio da Silva. 

Ponto 

18.Afetação ao domínio público e atualização cadastral e predial dos prédios que 

compõem a denominada “Quinta do Carpalho”, em Leiria – Apreciação, discussão e 

votação; 

Súmula: Por escritura de compra e venda da denominada “Quinta do Carpalho”, em 

Leiria, celebrada em 21 de maio de 1976, o Município de Leiria adquiriu vários prédios 

devidamente identificados na deliberação da Câmara Municipal, de 26 de junho de 2018, 

oportunamente distribuída. 

Ao longo dos anos foram efectuadas diversas operações nestes imóveis (permutas, 

constituição de lotes, desafectações) que impõem que se promova a atualização cadastral 

e predial dos prédios que compõem a denominada “Quinta do Carpalho”. 

O objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal, ao abrigo da sua competência 

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

setembro, alterada, delibere sobre a afetação ao domínio público municipal da área de 
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27.278m2, correspondente a arruamentos, estacionamentos, passeios, espaços verdes e 

instalações sanitárias públicas, melhor identificada na planta a que corresponde a Figura 

2., constante da supra referida deliberação da Câmara Municipal. 

Este assunto carece de votação. 

Intervenção do senhor Deputado Pereira de Melo (PSD) 

Depois de analisar as áreas que ali apresentadas verifica-se que a matemática está 

correta. No entanto, tem muitas dúvidas que a matemática corresponda à realidade, 

porque olhando para os mapas, aliás, no próprio documento se constata que o parque de 

estacionamento em frente do Maringá, estava erradamente implantado nos mapas mas 

que as áreas não eram as mesmas. O grande problema que lhe parece ali, é o hotel. Para 

já, aquilo não é apenas um hotel, é designado por um hotel, mas ele viu lá bancos, lojas, 

muita coisa que suponha não serem propriedade do hotel, embora se suponha que o 

Hotel já não existe, existe uma estrutura que é propriedade de bancos ou coisas do 

género. Mas olhando para a figura verificou que a parte da frente do hotel, que era a 

entrada, tem uma parte de cima em que se costumava estacionar. No passado pareceu-

lhe que aquilo era privado, até lá estava escrito privado e agora passa a público. Por 

outro lado, a entrada para o parque inferior, também estava ali abusivamente a passar a 

propriedade pública. Ao verificar no último mapa, quer dizer aquele túnel que vai para 

baixo, vai passar a ser parte pública, mas aquilo era privado. Portanto, supôs que que há 

assuntos mal resolvidos. Embora a matemática esteja correta, as somas que 

apresentaram batem certo, mas a matemática pode não representar a realidade, e por 

isso, o PSD não concordou com o que ali estava.  

Intervenção do senhor Deputado António Luís Santos (PCP) 

Disse que o PCP votou contra porque a documentação não foi entregue em tempo útil, 

não lhes permitindo fazer uma análise devida. Por uma questão de respeito por todos os 

membros daquela sala, da Câmara Municipal, aos colegas deputados, aos seus membros 

da Assembleia, o PCP nunca iria aquela tribuna discutir um assunto que não tivesse 

estudado, que não tivesse uma opinião sobre ele. Portanto, alguns sorrisos que houve em 

relação à declaração de voto, foi porque não tiveram condições para fazer o trabalho, 

para o qual foram eleitos. Ao senhor presidente da mesa, disse que o Partido Socialista e 

o PSD como estão no executivo da Câmara tem acesso antes durante e depois das 

sessões da Câmara e das sessões da Assembleia. Apelou à sensibilidade que a terá com 

certeza, que no futuro para que as outras forças políticas que não tem acesso direto a 

essa documentação, que não está representado no executivo municipal que tenha algum 

cuidado em disponibilizar os papéis em tempo útil.  

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

reafirmou que têm sido sempre cumpridos todos os prazos de envio de documentos para 
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os senhores deputados. Os mails têm data, têm hora de saída e portanto, facilmente se 

verifica quando foram enviados.  

Intervenção do senhor Deputado Domingos Carvalho (PSD) 

Pediu ao senhor Presidente que deixasse de lado por um bocadinho a questão do 

Carpalho, porque na verdade o que pretendeu falar tinha a ver com a intervenção 

anterior do deputado Luís Pinto. É muito apoucante numa Assembleia que representa um 

concelho e todos os seus eleitores, ouvir alguém dizer que são muito bons e como são 

muito bons, se calhar, eventualmente, nem vale a pena os outros estarem ali. Eles vão 

estar lá e vão fazer o seu trabalho e vamos fazer, porque na verdade, em democracia, 

todos os que ali estavam e não estavam, serão todos muito bons.  

Intervenção do senhor Deputado Manuel Azenha (BE) 

Senhor Vice-presidente mais uma vez, muito rapidamente e sucintamente, por vezes 

aqueles pontos da ordem de trabalhos, eles, e fez um apreço pelo que foi dito pelo 

colega, efetivamente têm mais dificuldade e o que consta naquele ponto, é a atualização 

cadastral de alguns prédios. Para eles saberem que a área está sujeita a intervenções 

profundas, é o Mercado de Santana, foi a Fábrica de Moagem e o Hotel Dom João 3.º, por 

isso, a sua pergunta foi concreta, se efetivamente as alterações que estão ali a ser 

propostas, têm em vista, colmatar algum problema que exista com alguma dessas obras 

que se irão iniciar ou que já estarão em início?  

Intervenção do Vice-presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes 

Disse que daquilo que está previsto na deliberação, no fundo é uma regularização 

cadastral, e parte-se do princípio de que aquela resolução é importante para aquilo que 

são os projetos, naquela geografia. A título de exemplo, no mercado municipal a estrada 

que passa entre os 2 edifícios necessitava ser registada cadastralmente e está previsto. 

Naturalmente que aquilo tem a ver com todo o tipo de intervenções que vão existir 

naquela zona e que precisam de ser devidamente regularizadas em termos de cadastro. 

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

colocou o ponto a votação.   

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

pelo disposto na alínea q) 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 7 votos contra, aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 26 de 

junho de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar a 

Atualização cadastral e predial dos prédios que compõem a denominada “Quinta 

do Carpalho”, em Leiria. 

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

informou que a ata seria aprovada em minuta se nenhum dos deputados se opuser. Mais 
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informou que haveria uma sessão extraordinária no dia 9 de Julho, com um ponto único 

da ordem de trabalhos, que tinha a ver com o uso da Base Aérea de Monte Real para fins 

civis. Disse que estava em poder do GAAM, o estudo da Roland Berger e seria enviado a 

todos na segunda-feira seguinte. O estudo foi a base de introdução do Fórum efetuado 

uns dias antes. Quem não o receber pelas questões que se tem evidenciado, que informe. 

Agradeceu a presença e colaboração de todos, também e novamente ao Senhor António 

Dinis Fernandes que dirige aquela casa. Deu os parabéns pelas instalações que têm, pela 

instituição cultural que gere e pelo trabalho que faz e pela oportunidade que deu de 

terem efetuado aquela Assembleia naquele espaço com tantas condições. Agradeceu aos 

senhores Fernando, Adelino, Caçador e todos os outros envolvidos pela ajuda dada à 

colaboradora Célia que também excedeu no trabalho que tem de fazer normalmente e 

conseguiram com que aquela assembleia tivesse corrido como correu.  

Informou que no fim da sessão haveria, por oferta do Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Regueira de Pontes, um pequeno lanche para repor os níveis de açúcar que 

todos perderam nas horas que ali estiveram. Chamou a atenção, para que os deputados 

reparassem nos tempos remanescente que estavam à sua frente. Aquela foi considerada 

uma assembleia, diga-se pacífica, sem pontos da ordem de trabalhos obrigatórios, como 

são as de abril e a de dezembro. Uma assembleia em que nenhum dos grupos municipais, 

utilizou várias prerrogativas que tem, entre elas uma interrupção de 10 minutos e mais 

outras que há. Imaginem que se usava aquele tempo todo que estava remanescente e 

que se usavam todas essas prerrogativas que o regimento concede.  

Disse estar convicto que terá que se pensar em alterar o Regimento vigente.  

 
ENCERRAMENTO 

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo senhor Presidente encerrada a sessão, 

eram 01:44 horas. 

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que tem como suporte a 

gravação digital de tudo quanto ocorreu na respetiva sessão, nos termos do disposto no 

artigo 60.º do Regimento, e vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e por mim, 

Célia Isabel Rodrigues Trigueiro, assistente técnica, que a elaborei nos termos legais.----- 

 

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 28 de setembro, deliberou por maioria 

com duas abstenções, aprovar a ata.----------------------------------------------------------- 
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O Presidente da Assembleia 

António Sequeira 

 

 

 

A Assistente Técnica 

Célia Trigueiro 
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