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Acta n.º 28/2010 
 

 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dez, no Edifício-

sede do Município de Leiria, sito no Largo da República, desta cidade, reuniu 

extraordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes o Senhor 

Presidente e os Senhores Vereadores Maria de Lurdes Botelho Machado, Gonçalo 

Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Lino Dias Pereira, António Carlos Batista Martinho 

Gomes, Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira, José Manuel Seabra Benzinho 

da Silva, Isabel Maria de Sousa Gonçalves, Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães 

e Carlos Manuel Frazão Vitorino e Filipa Duarte Vieira Pimenta Alves Esperança.  

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sandra Reis, Assistente Técnica. 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às dez horas e quinze minutos o Senhor Presidente deu início à reunião com a seguinte 

Ordem de Trabalhos:  

Ponto um .......................................... ............................................................................. 2 

Estorno de verbas .......................................................................................................... 2 

Ponto dois ........................................ ............................................................................. 6 

Construção do quartel da Secção de Bombeiros do Sul do Concelho. Declaração de 

Interesse Municipal para efeitos da ocupação de áreas da Reserva Ecológica Nacional 6 

Ponto três ........................................ .............................................................................. 8 

Quinta do Paul. Declaração de Interesse Municipal para efeitos da ocupação de áreas 

da Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional ........................................ 8 

Ponto quatro ...................................... ......................................................................... 10 

Alteração ao Regulamento da Organização dos Serviços Municipais ........................... 10 

Ponto cinco ....................................... .......................................................................... 15 

Proposta de Orçamento para 2011, Opções do Plano para 2011/2014 e Mapa de 

Pessoal para 2011 do Município de Leiria .................................................................... 15 

Ponto seis ........................................ ........................................................................... 21 

Tarifário dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria para 2011 ... 21 

Ponto sete ........................................ ........................................................................ 24 
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Proposta de Orçamento para 2011, Opções do Plano para 2011/2014 e Mapa de 

Pessoal para 2011 dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria .... 29 

Ponto oito ........................................ ............................................................................ 30 

Proposta do Orçamento e Plano de Actividades da Leirisport, EM para 2011. ............. 30 

 

 

 Ordem do dia   

 

 

Ponto um 

Estorno de verbas 

DLB N.º 1675/10  | Presente pelo Senhor Vereador Gonçalo Lopes, proposta do 

seguinte teor: 

PONTO 1 

Considerando a análise do plano de actividades da Divisão de Planeamento e Gestão 

de Equipamentos Educativos e Divisão de Juventude e Educação, existe a 

possibilidade de realizar os seguintes estornos: 

DIPGEE 

Entidade  Designação  Deliberaç
ão de 

Câmara 

N.º 
Cabiment

o 

Verba a 
estornar 

Motivo  

Associação de 
Pais e 
Encarregados de 
Educação da 
Maceira 

Comparticipação na 
beneficiação do espaço 
exterior, telheiros e 
substituição de 
clarabóias na EB1 de 
Cavalinhos  

03-03-
2009 

1036/2009 
20-02-
2009 

32,52€ Trabalhos 
executados com 
custo inferior ao 
inicialmente previsto 

Associação de 
Pais e 
Encarregados de 
Educação da 
Escola EB1 
Pousos – Estrada 
Nacional 

Comparticipação na 
reparação do telhado, 
pinturas interiores e 
exterior e janelas da 
EB1 da Estrada 
Nacional  

03-03-
2009 

1036/2009 
20-02-
2009 

673,60€ Trabalhos 
executados com 
custo inferior ao 
inicialmente previsto 

Associação de 
Pais e 
Encarregados de 
Educação da 
Escola n.º 1 do 1.º 
CEB de Leiria 

Colaboração na 
protecção anti-
derrapante no piso do 
telheiro da EB1 Branca 

03-03-
2009 

1036/2009 
20-02-
2009 

45,90€ Trabalhos 
executados com 
custo inferior ao 
inicialmente previsto 

Associação de 
Pais e 
Encarregados de 
Educação da 
Escola EB1 
Pousos – Estrada 
Nacional 

Acordo de colaboração 
para a manutenção das 
escolas de Pousos 

03-02-
2009 

643/2009 770,00€ Trabalhos 
executados com 
custo inferior ao 
inicialmente previsto 

Associação de 
Pais e 
Encarregados de 
Educação da 
escola de 

Acordo de colaboração 
para a manutenção das 
escolas de Pousos 

03-02-
2009 

643/2009 102,75€ Trabalhos 
executados com 
custo inferior ao 
inicialmente previsto 
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Courelas 

Associação de 
Pais e 
Encarregados de 
Educação da 
Touria 

Acordo de colaboração 
para a manutenção das 
escolas de Pousos 

03-02-
2009 

643/2009 1.535,00€ Trabalhos 
executados com 
custo inferior ao 
inicialmente previsto 

Associação de 
Pais e 
Encarregados de 
Educação dos 
Andrinos 

Acordo de colaboração 
para a manutenção das 
escolas de Pousos 

03-02-
2009 

643/2009 1.535,00€ Não assinaram o 
protocolo 

Associação de 
Pais e 
Encarregados de 
Educação da EB1 
Paulo VI 

Acordo de colaboração 
para a manutenção das 
escolas de Pousos 

03-02-
2009 

643/2009 1.535,00€ Não assinaram o 
protocolo 

Associação de 
Pais e 
Encarregados de 
Educação da EB1 
do Vidigal 

Acordo de colaboração 
para a manutenção das 
escolas de Pousos 

03-02-
2009 

643/2009 1.036,00€ Trabalhos 
executados com 
custo inferior ao 
inicialmente previsto 

Associação de 
Pais e 
Encarregados de 
Educação do 
Jardim de Infância 
de Pousos 

Acordo de colaboração 
para a manutenção das 
escolas de Pousos 

03-02-
2009 

643/2009 770,00€ Não apresentaram 
despesas 

Associação de 
Pais e 
Encarregados de 
Educação do 
Jardim de Infância 
de Campo 
Amarelo 

Acordo de colaboração 
para a manutenção das 
escolas de Pousos 

03-02-
2009 

643/2009 350,00€ Não assinaram o 
protocolo 

DIJE 

Ent idade  Designação  Deliberaç
ão de 

Câmara 

N.º 
Cabiment

o 

Verba a 
estorna

r 

Motivo  

Juntas de 
Freguesia 

Componente de Apoio 
á Família – 
Interrupções lectivas 

25-11-
2008 

4094/2008 
de 21-11-

2008 

706,29€ O valor orçamentado foi 
proposto com base em 
estimativas. Os custos 
foram inferiores ao 
inicialmente previsto. 

Associações de 
Pais e 
Agrupamentos de 
Escolas 

Componente de Apoio 
á Família – 
Interrupções lectivas 

25-11-
2008 

4095/2008 
de 21-11-

2008 

263,54€ O valor orçamentado foi 
proposto com base em 
estimativas. Os custos 
foram inferiores ao 
inicialmente previsto. 

Agrupamento 
Vertical de 
Escolas de 
Marrazes 

Programa de 
Fornecimento de 
Refeições Escolares 
do 1.º ciclo 

14-04-
2009 

1634/2009 
de 06-04-

2009 

3.000,15
€ 

Pago o valor de 
1.275,96€ pelo registo 
n.º 8668/2009 pelo que 
se propõe o estorno da 
totalidade dos 
3.000,15€. 

Centro Soc. 
Paroquial de 
Regueira de 
Pontes 

Componente de Apoio 
á família - Pré escolar 

07-07-
2009 

2724/2009 5.955,41
€ 

O valor orçamentado foi 
proposto com base em 
estimativas. Os custos 
foram inferiores ao 
inicialmente previsto. 

Centro Soc. 
Paroquial de 
Regueira de 
Pontes 

Componente de Apoio 
á família – 1.º ciclo 

07-07-
2009 

2726/2009 2.153,95
€ 

O valor orçamentado foi 
proposto com base em 
estimativas. Os custos 
foram inferiores ao 
inicialmente previsto. 

Adjudicação Semana da Educação 12-05- 1957/2009 140,00€ O valor orçamentado foi 
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2009 2009 proposto com base em 
estimativas. Os custos 
foram inferiores ao 
inicialmente previsto. 

Adjudicação Semana da Educação 
2009 

12-05-
2009 

1959/2009 1.608,67
€ 

O valor orçamentado foi 
proposto com base em 
estimativas. Os custos 
foram inferiores ao 
inicialmente previsto. 

Adjudicação Festival de Teatro 
Juvenil XIV 

03-03-
2009 

1039/2009 2.240,84
€ 

O valor orçamentado foi 
proposto com base em 
estimativas. Os custos 
foram inferiores ao 
inicialmente previsto. 

 Festival de Teatro 
Juvenil XIV 

03-03-
2009 

1040/2009 3.121,44
€ 

O valor orçamentado foi 
proposto com base em 
estimativas. Os custos 
foram inferiores ao 
inicialmente previsto. 

 Intercambio Escolar 17-02-
2009 

928/2009 1.000,00
€ 

O valor orçamentado foi 
proposto com base em 
estimativas. Os custos 
foram inferiores ao 
inicialmente previsto. 

Associação 
Bandeira Azul 

Programa Eco-
escolas 

31-03-
2009 

1315/2009 150,00€ O valor orçamentado foi 
proposto com base em 
estimativas. Os custos 
foram inferiores ao 
inicialmente previsto. 

 Projecto Trocar por 
Miúdos 

13-05-
2008 

1775/2008 2.071,53
€ 

O valor orçamentado foi 
proposto com base em 
estimativas. Os custos 
foram inferiores ao 
inicialmente previsto. 

Agência para a 
Promoção e 
Desenvolvimento 
dos Centros 
Urbanos de Leiria, 
Batalha e Porto de 
Mós 

Aldeia de Natal 2009 16-11-
2009 

4023/2009 14.820,0
0€ 

O valor orçamentado foi 
proposto com base em 
estimativas. Os custos 
foram inferiores ao 
inicialmente previsto. 

PONTO 2 

Considerando que algumas freguesias executaram os trabalhos previstos nas 

Delegações de Competências com custos inferiores aos inicialmente previstos, do 

mesmo modo que algumas acções perderam a sua relevância, apresenta-se 

possibilidade de estorno: 

Entidade  Designação  Rubrica  Deliberaç
ão de 

Câmara 

N.º 
Cabimento 

Deliberaçã
o 

Assemblei
a Municipal 

Verba a 
estornar 

Freguesia 
de 
Caranguej
eira 

Delegação 
de 
Competência
s para 
beneficiação 
do JI da 
Caranguejeir
a – 2.ª fase 

2008 I 
210 

11-12-
2007 

3278/2009 20-12-2007 6.142,00€ 

Freguesia 
de Santa 
Eufémia 

Delegação 
de 
Competência
s para 

2008 I 
198 

13-12-
2007 

2011/2008 23-12-2007 6.167,00€ 
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Beneficiação 
EB1 da 
Caxieira 

Freguesia 
do Souto 
da 
Carpalhos
a 

Delegação 
de 
Competência
s para 
Beneficiação 
EB1 do 
Souto da 
Carpalhosa 

2008 I 
219 

17-02-
2009 

917/2009 12-
02-2009 

29-04-2009 88.300,00€ 

Freguesia 
de 
Maceira 

Delegação 
de 
Competência
s para 
Beneficiação 
EB1 de A-
do-Barbas 

2008 I 
223 

14-04-
2009 

1630/2009 6-
04-2009 

29-04-2009 6.450,00€ 

Freguesia 
de 
Maceira 

Delegação 
de 
Competência
s para 
Beneficiação 
JI Maceirinha 

2008 I 
209 

11-12-
2007 

1650/2008 20-12-2007 1.500,00€ 

Freguesia 
de 
Colmeias 

Delegação 
de 
Competência
s para 
beneficiação 
da EB1 de 
Barracão 

2008 I 
345 

14-09-
2006 

3253/2008 29-09-2006 4.250,00€ 

Freguesia 
de 
Colmeias 

Delegação 
de 
Competência
s para 
beneficiação 
da EB1 de 
Barracão – 
2.ª fase 

2009 I 
240 

14-04-
2009 

1627 /2009 
6-04-2009 

29-04-2009 15.000,00€ 

Freguesia 
de Monte 
Redondo 

Delegação 
de 
Competência
s para 
beneficiação 
da EB1 de 
Casal Novo 

2008 I 
348 

16-09-
2008 

3258/2008 26-09-2008 82.730,00€ 

Freguesia 
da 
Bidoeira 
de Cima 

Delegação 
de 
Competência
s para 
beneficiação 
da EB1 de 
Bidoeira de 
Cima 

2009 I 
237 

14-04-
2009 

1626/2009 29-04-2009 70.531,00€ 

Freguesia 
da 
Barreira 

Delegação 
de 
Competência
s para 
beneficiação 
da EB1 da 
Marvila 

2009 I 
356 

14-09-
2006 

46611/2006 29-09-2006 2.902,00€ 

Freguesia 
de Monte 
Real 

Delegação 
de 
Competência
s para a EB1 
de Monte 
Real – 

2009 I 
359 

18-04-
2005 

36606/2009 24-04-2005 11.250,00 
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correcções 

Assim, propõe-se a realização dos estornos identificados (pontos 1 e 2) 

Mais se propõe que o retorno das verbas enunciadas no ponto 2, relativas aos 

Protocolos de Delegação de Competências nas Freguesias, seja presente à 

Assembleia Municipal, para ratificação. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alíneas b) do n.º 1 do artigo 19.º 

ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e artigo 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  

unanimidade  aprovar a proposta. 

Mais deliberou, relativamente ao ponto 2, e considerando que nos termos da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios 

dispõem de atribuições no domínio da Educação e que de acordo com o n.º 1 do artigo 

19.º da citada Lei é competência dos órgãos do município participar na manutenção e 

na gestão dos equipamentos educativos e considerando o n.º 1 e alíneas f) e g) do n.º 

2 do artigo 66.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar a proposta de estorno e remetê-la à Assembleia 

Municipal para ratificação.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 

Ponto dois 

Construção do quartel da Secção de Bombeiros do Sul  do Concelho. Declaração 

de Interesse Municipal para efeitos da ocupação de áreas da Reserva Ecológica 

Nacional 

DLB N.º 1676/10  | A Associação dos Amigos da Secção de Bombeiros do Sul do 

Concelho de Leiria pretende construir um edifício destinado ao Quartel da Secção de 

Bombeiros do Sul do Concelho da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Leiria. 

O bem-estar da sociedade depende da forma evidente da maior ou menor 

facilidade com que os cidadãos podem ter acesso aos bens e serviços indispensáveis a 

um pleno desenvolvimento humano. 

Os equipamentos de utilização colectiva são as edificações e os espaços não 

edificados afectos à provisão de bens e serviços destinados à satisfação das 

necessidades colectivas dos cidadãos. Estes apresentam uma tipologia muito diversa, 

abrangendo vários sectores, entre os quais se destaca, a segurança pública e 

protecção civil, pela relevância social das funções que desempenham. 
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O Quartel de Bombeiros da Secção Sul dos Bombeiros Voluntários de Leiria, irá 

servir mais de trinta mil habitantes, em particular as freguesias de Arrabal, 

Caranguejeira, Chaínça e Santa Catarina da Serra. 

A construção do quartel materializa um objectivo antigo e ansiado pela 

comunidade local bem como a envolvente: dimensionar um equipamento capaz de 

garantir vidas e bens, na defesa do ambiente, disciplinar a utilização de equipamentos 

de protecção civil, onde o património e as pessoas devem assumir papel relevante. 

O projecto, ao localizar-se num território onde já existem outros equipamentos, 

terá por missão protagonizar o papel de âncora de segurança para toda essa zona. 

Assim, para além das necessidades sociais de protecção, este projecto procurará cerzir 

e tornar urbanisticamente coerente e seguro, uma amálgama de espaços, circuitos, 

equipamentos e pessoas existentes nas quatro freguesias, que se uniram neste 

propósito. 

O projecto localiza-se dentro de um espaço de contacto de três das quatro 

freguesias, Arrabal, Caranguejeira e Santa Catarina da Serra, com boas 

acessibilidades, num terreno localizado na freguesia de Santa Catarina da Serra. 

De acordo com o PDM em vigor, a área de intervenção aqui descrita encontra-se 

em território cuja classe e categoria de uso do solo é Espaço Urbano Habitacional (área 

mínima) e Espaço Florestal abrangido pela Área de transição urbano/rural condicionado 

por Reserva Ecológica Nacional, nomeadamente Cabeçeira dos Cursos de Água (ver 

extracto síntese em anexo). 

No âmbito do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 

o terreno está inserido em zona de perigosidade muito baixa, a edificabilidade não fica 

condicionada pela possibilidade da parcela dispor de área suficiente para estabelecer, 

no seu interior e em todo o seu perímetro, uma faixa de gestão de combustíveis 

previstos na lei vigente. 

O requerente pretende recorrer à solicitação de Acção de Relevante Interesse 

Público, a reconhecer por despacho conjunto do Governo, de acordo com o disposto do 

n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos e para os efeitos do disposto 

na alínea b) do n.º 3 do artigo 53 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  

unanimidade declarar o interesse municipal de que se reveste o projecto para o fim de 

recorrer à Acção de Relevante Interesse Público e remeter o assunto à Assembleia 

Municipal para aprovação.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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Ponto três 

Quinta do Paul. Declaração de Interesse Municipal p ara efeitos da ocupação de 

áreas da Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agríc ola Nacional 

DLB N.º 1677/10 |  A empresa Quinta do Paul, Lda., que exerce actividade na área do 

turismo, lazer e gastronomia desde 28 de Setembro de 1985, no lugar de Ortigosa, vem 

solicitar à Câmara Municipal a Declaração de Interesse Público Municipal para 

instrução de processo relativo a Acção de Relevante Interesse Público de ocupação de 

área da Reserva Ecológica Nacional, junto da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro, e de área da Reserva Agrícola Nacional, junto da 

Entidade Regional da RAN.  

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 21º do Regime Jurídico da Reserva 

Ecológica Nacional (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto), nas áreas de REN 

podem ser realizadas acções de relevante interesse público que sejam susceptíveis de 

serem reconhecidas como tal por despacho conjunto do membro do Governo 

competente em razão da matéria, desde que não se possam realizar de forma 

adequada em áreas não integradas na REN.  

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 25º do Regime Jurídico da Reserva 

Agrícola Nacional (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março), nas áreas da RAN podem 

ser realizadas acções de relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal 

por despacho conjunto do membro do Governo competente pela área do 

desenvolvimento rural e do membro do Governo competente em razão da matéria, 

desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na 

RAN.  

De acordo com o Plano Director Municipal em vigor a parcela de terreno 

apresentada pelo requerente (levantamento de 08/09/2010), encontra-se inserida 

parcialmente em Espaço Florestal, Espaço Agrícola e Reserva Agrícola Nacional, 

condicionado por Reserva Ecológica Nacional, nomeadamente pelo ecossistema de 

Máxima Infiltração (ver extracto síntese em anexo). 

Relativamente às condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, o 

terreno está inserido: 

• Zona de protecção da EN 109; 

• Zona de desobstrução da BA5; 

• Zona de interferência de linha eléctrica de média tensão; 

• Zona de protecção de linhas de água. 
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No âmbito do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), 

o terreno está maioritariamente inserido em zona de perigosidade baixa, estando o 

restante em zonas de perigosidade média e alta (conforme extracto em anexo). 

Trata-se de uma actividade anterior à entrada em vigor da versão inicial do PDM, 

ocorrida em 4 de Setembro de 1995, teve origem na recuperação de um antigo lagar de 

azeite e respectivos anexos, os quais foram, ao longo dos anos, sendo objecto de 

obras de adaptação à actividade exercida. 

 É uma realidade existente, com implantações funcionais e sociais já herdadas de 

um passado que não é, muitas vezes, transmitido para um instrumento de planeamento 

territorial e que o Município reconhece não ter ponderado devidamente na altura.  

A Quinta do Paúl localiza-se num eixo rodoviário extremamente importante, EN 

109 e A17, entre a cidade e capital de distrito – Leiria e a subjacente reconhecida 

estância balnear da Figueira da Foz, e na proximidade das praias da Costa de Prata e 

de Monte Real, com a sua estância termal e Base Aérea n.º 5. 

A empresa tem actualmente 20 funcionários efectivos, e cerca de 30 funcionários 

a tempo parcial que trabalham em função dos eventos do número de visitantes. 

 Esta quinta de eventos é um dos pontos de interesse mais procurados da região. 

Nos últimos anos tem-se verificado uma evolução bastante positiva na procura deste 

espaço, avaliada pelo número de eventos agendados e número geral de visitantes, 

conforme documentos apresentados pelo requerente. 

Para além das áreas e espaços existentes, a Quinta do Paul pretende dar início a 

outros projectos de importância turística, social, cultural e económica para o concelho e 

de enorme interesse estratégico, os quais proporcionarão um aumento significativo no 

número de trabalhadores (cerca de mais 30 pessoas efectivas). 

Considerando que: 

• Se pretende fazer um aproveitamento das potencialidades paisagísticas do local, 

as futuras acções a realizar terão de garantir a estabilidade do equilíbrio 

ecológico actualmente existente. 

• As acções a realizar serão devidamente enquadradas na disciplina do Plano 

Director Municipal em vigor. 

• A estratégia a nível regional defende que no âmbito das edificações existentes em 

solo rural, os planos municipais de ordenamento do território devem promover a 

sua sobrevivência.  

• O desenvolvimento rural deve dar prioridade à iniciativa empresarial e ao 

emprego, sendo prioritária a introdução de agentes inovadores e procura de 

novas funções sócio-económicas.  
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• Não existe alternativa fora das áreas de REN e RAN e que se pretende 

salvaguardar a manutenção da actividade existente naquele local, face ao 

enquadramento paisagístico que o mesmo oferece.  

• Perante escassos recursos municipais e empresariais, a actual crise económica 

não permite políticas de encerramentos ou deslocalizações.  

Em face do exposto, propõe-se que, para efeitos de instrução dos processos de 

Acção de Relevante Interesse Público de ocupação de áreas da Reserva Ecológica 

Nacional e da Reserva Agrícola Nacional, a Câmara Municipal delibere no sentido de 

declarar o interesse público municipal. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, nos termos e para os efeitos 

do disposto na alínea b) do n.º 3, do artigo 53.º, e na alínea d) do n.º 7, do artigo 64.º, 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por  unanimidade declarar o interesse 

público municipal, para se recorrer à Acção de Relevante Interesse Público e, para 

efeitos da ocupação de áreas de REN, remeter o assunto à Assembleia Municipal para 

aprovação.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

 

Ponto quatro 

Alteração ao Regulamento da Organização dos Serviço s Municipais 

DLB N.º 1678/10  | Considerando: 

Que a Assembleia Municipal de Leiria aprovou, em 9 de Junho de 2010, sob proposta 

da Câmara Municipal de Leiria, de 18 de Maio de 2010, para os efeitos previstos no n.º 

6 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, o “Regulamento da 

Organização dos Serviços Municipais”, bem como, o Organograma (Anexo I) e novo 

Mapa de Pessoal (Anexo II); 

Que os documentos atrás mencionados entraram em vigor no dia 22 de Junho de 2010; 

 Que, entretanto, passaram alguns meses sobre a sua entrada em vigor; 

Que durante este tempo já foi detectada a necessidade de efectuar alguns 

ajustamentos ao “Regulamento da Organização dos Serviços Municipais” (ROSML), 

com reflexo posterior no Organograma; 

Que esses ajustamentos têm por escopo principal uma maior adequação dos serviços 

municipais à realidade concreta, permitindo, ainda, uma diminuição da estrutura de 

custos decorrente da implementação do novo ROSML; 

Que as alterações propostas visam: 

i) Permitir que a Câmara Municipal extinga o Gabinete de Projecto de Gestão de 

Fundos Estruturais (GPGFE) – equiparado a Divisão; 



2134 (11) 
 
 

CMLeiria/Acta n.º 28, de 2010.11.23 

Im-DA-15-09_A0 

 

ii) Permitir que a Câmara Municipal crie, altere ou extinga Divisões, desde que 

respeite o limite máximo de 27 Divisões fixado pela Assembleia Municipal; 

iii) Diminuir as Subunidades Orgânicas de um total de 23, para 15;  

iv) Alterar parcialmente o artigo 23.º do ROSML, com o objectivo de compatibilizar as 

competências do Director Municipal de Administração (DMA) com a carta de missão; 

v) Alterar parcialmente o artigo 32.º do ROSML, aditando competências ao 

Departamento de Planeamento e Ordenamento, em matéria de elaboração de 

projectos de qualificação e requalificação urbana, bem como da melhoria das 

condições de usufruto dos espaços exteriores públicos e dos equipamentos 

colectivos; 

vi) Aditar um n.º 3 ao artigo 55.º do ROSML para que o Presidente da Câmara 

Municipal promova a execução dos respectivos ajustamentos no mapa de pessoal, 

sempre que houver alterações ao ROSML; 

vii) Alterar o artigo 56.ª do ROSML para que conste que com a publicação do 

ROSML as comissões de serviço dos dirigentes caem com a sua entrada em vigor e 

não com a sua publicação. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, no uso da competência que 

lhe é conferida pelo disposto no uso das competências previstas na alínea a) do n.º 6 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, ao abrigo das alíneas n) do n.º 2 do artigo 53.º daquele diploma, e 

Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, e do artigo 137.º do Código de 

Procedimento Administrativo, tendo em vista a cabal prossecução dos fins de interesse 

público prosseguidos pelo Município de Leiria, deliberou por  maioria , com os votos 

contra dos Senhores Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Carlos Vitorino e 

Filipa Alves, eleitos pelo Partido Social-Democrata, propor à Assembleia Municipal a 

aprovação do seguinte: 

A - Os n.ºs 4, 5 e 7 do artigo 11.º do ROSML, com a epígrafe “Estrutura Flexível”, 

passam a ter a seguinte redacção: 

«4 - Limites máximos fixados: 

a) Unidades orgânicas flexíveis (Divisões): 27; 

b) Subunidades orgânicas com nível de Secção (coordenadas por um coordenador 

técnico): 13; 

c) Subunidades orgânicas sem nível de Secção, coordenadas por um coordenador 

técnico, sem prejuízo do estabelecido no n.º 3 do artigo 49.º da Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de Fevereiro: 2. 

5 - Compete à Câmara Municipal a criação, alteração e extinção das unidades 

orgânicas flexíveis, desde que não ultrapasse o número máximo de unidades orgânicas 

flexíveis fixado, tendo como objectivo, garantir a permanente adequação do serviço às 
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necessidades de funcionamento e de optimização dos recursos, sem perder de vista a 

programação e o controlo criterioso dos custos e resultados. 

7 - Tendo em vista garantir a permanente adequação do serviço às necessidades de 

funcionamento e de racionalização dos recursos, compete ao presidente da Câmara 

Municipal a criação, alteração e extinção das subunidades orgânicas existentes, desde 

que não ultrapasse o número máximo de subunidades orgânicas, com ou sem nível de 

Secção, fixado». 

B - O artigo 23.º do ROSML, com a epígrafe “Direcção Municipal de Administração”, é 

ratificado, passando a ter a seguinte redacção:  

«1 - A Direcção Municipal de Administração é uma unidade orgânica de 

coordenação de unidades instrumentais e operacionais representativas de grandes 

áreas de actuação do Município, cabendo-lhe coadjuvar o presidente e os vereadores 

na organização e direcção de actividades no âmbito da gestão municipal, sendo dirigida 

por um director municipal. 

2 - A Direcção Municipal de Administração dirige as áreas da Administração, 

Recursos Humanos, Finanças, Património e Aprovisionamento, Informática, 

Fiscalização, Planeamento e Ordenamento, Operações Urbanísticas, Obras Municipais, 

Educação, Cultura, Juventude, Desenvolvimento Económico, Desenvolvimento Social, 

Desporto Mobilidade e Trânsito, superintendendo hierarquicamente as unidades e 

subunidades orgânicas dela dependentes, nos termos definidos na carta de missão. 

3 - A Divisão de Informática e a subunidade orgânica de Fiscalização Geral 

dependem, directa e hierarquicamente, do Director Municipal, mas exercem as suas 

competências transversalmente a toda a actividade municipal.  

4 - Ao Director Municipal de Administração compete assistir às reuniões da Câmara 

Municipal, sendo responsável pela elaboração das respectivas actas, podendo esta 

competência ser delegada». 

C – O artigo 32.º do ROSML, sobre a epígrafe “Departamento de Planeamento e 

Ordenamento”, passa a ter a seguinte redacção: 

     «1 - Compete ao Departamento de Planeamento e Ordenamento, em geral, 

garantir o bom funcionamento dos serviços e a sua eficaz gestão técnico-administrativa, 

bem como, conceber, promover, definir e regulamentar a preservação da qualidade 

urbanística e o ordenamento do território do Município de Leiria, através da sua 

participação activa na elaboração e avaliação da execução do Plano Director Municipal 

e dos planos de urbanização, e ainda, propor critérios de gestão do património 

imobiliário do Município no âmbito da política de gestão equilibrada do território do 

Município. 

2 - No âmbito do apoio técnico e administrativo aos órgãos e serviços do Município 

de Leiria, compete ao Departamento de Planeamento e Ordenamento: 
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a) Realizar estudos e desenvolver acções de planeamento nos domínios do 

ordenamento, concepção da rede viária municipal e outras infra-estruturas de 

acessibilidade e transporte; 

b) Elaborar e propor a aprovação os planos municipais de ordenamento do 

território;  

c) Participar na elaboração e aprovação do plano regional de ordenamento do 

território; 

d) Elaborar estudos sectoriais relativos ao desenvolvimento socio-económico nas 

diversas áreas de actividade do Município; 

e) Delimitar as áreas de desenvolvimento urbano e construção prioritárias com 

respeito pelos planos nacionais e regionais e pelas políticas sectoriais; 

f) Delimitar as zonas de defesa e controlo urbano, de áreas críticas de 

recuperação e reconversão urbanística, dos planos de renovação de áreas 

degradadas e de recuperação do centro histórico; 

g) Propor a integração e a exclusão de áreas na Reserva Ecológica Nacional e na 

Reserva Agrícola Nacional; 

h) Participar no Conselho Municipal de Defesa e Reabilitação do Centro Histórico; 

i) Elaborar estudos com vista à obtenção de declarações de utilidade pública, para 

efeitos de posse administrativa, de terrenos necessários à execução dos planos 

de urbanização e dos planos de pormenor plenamente eficazes. 

3 - No âmbito da elaboração de projectos em geral, e, especialmente de projectos 

que visem a qualificação e requalificação urbana do Município de Leiria, bem como da 

melhoria das condições de usufruto do espaços exteriores públicos e dos equipamentos 

colectivos, compete ao Departamento de Planeamento e Ordenamento, 

nomeadamente:  

a) Elaborar estudos prévios, anteprojectos e projectos de construção e/ou 

requalificação de edifícios e equipamentos de interesse público, arranjos 

exteriores, equipamentos colectivos, equipamentos urbanos, equipamentos 

escolares e os destinados a práticas culturais, desportivas ou de apoio social, 

gabinete, realizada por conta do Município, quer se trate de iniciativa pública ou 

de efectivação de obras para as quais a lei permita imputar encargos a 

terceiros, em colaboração com outras unidades e subunidades orgânicas da 

Autarquia se necessário; 

b) Propor, programar e promover o lançamento de concursos para a elaboração de 

estudos e projectos no âmbito das áreas referidas no ponto anterior, em 

colaboração com outras unidades e subunidades orgânicas da Autarquia; 

c) Acompanhar a execução de empreitadas, bem como de todas as outras obras 

relacionadas com as situações descritas na anterior alínea a), que venham a 

integrar o domínio público ou privado do Município;  
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d) Propor e programar a abertura de concursos para a realização de empreitadas 

de edifícios e todas as outras obras relacionadas com as descritas na alínea a) 

deste n.º 3, em colaboração com outras unidades e subunidades orgânicas da 

Autarquia; 

e) Prestar apoio técnico aos restantes serviços municipais e às Juntas de 

Freguesia em matéria de construção e recuperação e os necessários serviços 

de consultadoria na área da arquitectura, engenharia civil ou outros, 

enquadráveis nas competências técnicas deste Departamento o gabinete; 

f) Verificar o cumprimento dos contratos, regulamentos e normas referentes a 

empreitadas de obras públicas ou outras, promovidas pelo Departamento; 

g) Elaborar pareceres e efectuar a análise de propostas de ajuste directo para 

empreitadas de obras públicas ou outras, promovidas por este Departamento;   

h) Elaborar pareceres e efectuar a análise de propostas de concursos promovidos 

pelo Departamento para a realização de projectos de obras públicas. 

4 - O Departamento de Planeamento e Ordenamento compreende as seguintes 

unidades orgânicas: 

a) Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial (DIPOET); 

b) Divisão de Reabilitação Urbana (DIRU). 

5 - O Departamento integra, ainda, uma subunidade orgânica de Apoio 

Administrativo, com o nível de Secção, coordenada por um coordenador técnico. 

6 - A subunidade orgânica de Apoio Administrativo tem por missão dar apoio 

administrativo a todas as unidades orgânicas do Departamento e funciona na 

dependência hierárquica directa do Director do Departamento, competindo-lhe, 

nomeadamente: 

a) Assegurar o apoio administrativo necessário ao desenvolvimento integrado de 

todas as unidades orgânicas do Departamento; 

b) Tratar e organizar toda a informação de apoio às funções dos técnicos e o 

expediente que seja encaminhado para o Departamento; 

c) Apoiar administrativamente as várias unidades orgânicas do Departamento, 

nomeadamente, no tratamento de texto dos seus documentos de gestão diária; 

d) Distribuir pelos dirigentes e trabalhadores municipais do Departamento a 

informação externa e interna da Autarquia que lhes diga respeito». 

D – É aditado um n.º 3 ao artigo 55.º do ROSML, sob a epígrafe “Mapa de Pessoal”, 

com a seguinte redacção: 

«3 - Sempre que haja uma alteração ao presente Regulamento deve o Presidente da 

Câmara Municipal promover a execução dos respectivos ajustamentos no mapa de 

pessoal». 

E - O artigo 56.º do ROSML, sob a epígrafe “Cargos de Direcção e Chefia”, é ratificado, 

passando a ter a seguinte redacção:  
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«Com a entrada em vigor do presente Regulamento e Organograma com a estrutura 

nuclear e flexível dos serviços municipais, cessam todas as comissões de serviço nos 

cargos de direcção intermédia de 1.º e 2.º graus». 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

*** 

Os Senhores Vereadores  José Benzinho, Neusa Magalhães, Carlos Vitorino 

e Filipa Alves,  eleitos pelo Partido Social-Democrata, apresentaram uma justificação 

de voto cujo teor se transcreve: 

«Considerando que a alteração agora proposta ao Regulamento da 

Organização dos Serviços Municipais vem confirmar as questões levantadas pelos 

vereadores eleitos pelo PSD, na reunião de Câmara de 12 de Abril de 2010 e 

reafirmadas na reunião de 18 de Maio de 2010, cuja proposta de regulamento mereceu 

o voto contra; 

Considerando que se mantém a concepção centralizadora e burocrática dos 

serviços, dependentes de um “director municipal”, numa relação directa com o 

Presidente da Câmara, agora mais clarificada/objectivada. 

Considerando que esta alteração revela que, aquando da apresentação da 

proposta do ROSM, existia um desconhecimento da estrutura e modelo de 

funcionamento dos serviços; 

Considerando que apesar disso decidiu a maioria do executivo suspender os 

concursos que se encontravam em curso, frustrando algumas expectativas legítimas 

dos funcionários da autarquia; 

Considerando que em nada se alteraram os pressupostos que fundamentaram a 

nossa decisão de voto, e que esta alteração apenas vem reforçar o nosso sentido de 

voto, vêm os vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata VOTAR CONTRA  esta 

alteração.» 

 

 

Ponto cinco 

Proposta de Orçamento para 2011, Opções do Plano pa ra 2011/2014 e Mapa de 

Pessoal para 2011 do Município de Leiria 

DLB N.º 1679/10 |  A proposta de Orçamento do Município de Leira apresenta 

€107.933.057,00 de receita e de despesa totais. A receita corrente é de 

€69.771.654,00, a receita de capital é de €37.661.403,00 e as outras receitas de 

€500.000,00. A despesa corrente é de €64.681.154,00 e a despesa de capital é de 

€43.251.903,00. 

A proposta de Opções do Plano 2011-2014 apresenta uma despesa total 

prevista de €176.366.031,85, sendo €77.536.406,00 de despesa para o ano de 2011 
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dos quais €77.229.155,00 são despesa definida e €307.251,00 são despesa não 

definida. 

Na elaboração da proposta orçamental foram tidos em conta os princípios 

orçamentais consagrados no POCAL (ponto 3.1), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-

A/99, de 22 de Fevereiro, e as regras previsionais também do POCAL (ponto 3.3), com 

a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril. 

Nos termos do disposto no n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º, conjugados com o n.º 3 do 

artigo 5.º ambos da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, o mapa de pessoal do 

Município de Leiria integra o Orçamento Municipal para 2011. 

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

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

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

encargos a que se referem o n.º 1 do artigo 7.º, e, bem assim, o n.º 1 do artigo 74.º, 

ambos da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro (LVCR), alterada, designadamente as 

que de seguida se indicam, ainda que sem prejuízo de ser dado cumprimento ao 

disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, conjugado com o disposto 

no n.º 4 do artigo 7.º e no n.º 1 do artigo 74.º, ambos da LVCR: 

1. Com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de 

trabalho previstos, e não ocupados, na proposta de mapa de pessoal - montante 

máximo a suportar com as desagregações necessárias - €1.282.407,53, sendo: 

i) €200.186,22 para os procedimentos concursais abertos em 2009 (encargo 

sucessivamente transitado dos orçamentos de 2009 e de 2010, actualizado); 

ii) €915.423,53 para os procedimentos concursais abertos em 2010 (encargo 

transitado do orçamento de 2010, actualizado); 

iii) €166.797,78 para os procedimentos concursais a abrir em 2011; e cujas 

discriminações se anexam;  

2. Com as alterações do posicionamento remuneratório na categoria dos 

trabalhadores que se mantenham em exercício de funções - montante máximo a 

suportar com as desagregações necessárias: 

a) €110.000,00 para as alterações obrigatórias do posicionamento 

remuneratório, sendo: 

i) €10.000,00 para as alterações que devam produzir efeitos a 01-01-2009 

(encargo sucessivamente transitado dos orçamentos de 2009 e de 2010); 

ii) €100.000,00 para as alterações que devam produzir efeitos a 01-01-2010 

(encargo transitado do orçamento de 2010); 

iii) €0,00 para as alterações que devam produzir efeitos a 01-01-2011 (atenta a 

previsibilidade contida na proposta de LOE para 2011); 

b) €225.000,00 para as alterações do posicionamento remuneratório por opção 

gestionária: 
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i) €25.000,00 para as alterações que devam produzir efeitos a 01-01-2009 

(encargo sucessivamente transitado dos orçamentos de 2009 e de 2010, a atribuir em 

conformidade com os fundamentos e universos definidos no despacho da Senhora 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria de 12-01-2009, e que aqui se dão por 

reproduzidos na íntegra); 

ii) €200.000,00 para as alterações que devam produzir efeitos a 01-01-2010 

(encargo transitado do orçamento de 2010, a atribuir em conformidade com os 

fundamentos e universos definidos na deliberação da Câmara Municipal de Leiria de 

21-12-2009, e que aqui se dão por reproduzidos na íntegra); 

iii) €0,00 para as alterações que devam produzir efeitos a 01-01-2011 (atenta a 

previsibilidade contida na proposta de LOE para 2011); 

3. Com a atribuição de prémios de desempenho dos trabalhadores da Câmara 

Municipal de Leiria - montante máximo a suportar com as desagregações necessárias - 

€15.000,00, sendo a totalidade para os prémios relativos ao ano de 2009 (encargo 

sucessivamente transitado dos orçamentos de 2009 e de 2010, a atribuir em 

conformidade com os fundamentos e universos definidos no despacho da Senhora 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria de 12-01-2009, e que aqui se dão por 

reproduzidos na íntegra). 

Nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 24/98, de 26 de Maio (Estatuto do 

Direito de Oposição), foi remetido a proposta dos documentos previsionais ao Partido 

Social-Democrata, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por  maioria , com 

os votos contra dos Senhores Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Carlos 

Vitorino e Filipa Alves, e o voto de abstenção da Senhora Vereadora Isabel Gonçalves, 

eleitos pelo Partido Social-Democrata, submeter a proposta do Orçamento Municipal 

para 2011, que apresenta na receita e na despesa €107.933.057,00, sendo de receita 

corrente €69.771.654,00, de receita de capital €37.661.403,00 e de outras receitas 

€500.000,00, de despesa corrente €64.681.154,00 e de despesa de capital 

€43.251.903,00 e a proposta das Opções do Plano para 2011-2014, que apresenta 

uma despesa total prevista no montante de €176.366.031,85 sendo a despesa total e 

definida para 2011 no montante de €77.229.155,00, bem como o mapa de pessoal que 

é parte integrante do Orçamento, à aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com 

o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

*** 

O Senhor Presidente e os Senhores Vereadores Gonçalo Lopes, Lurdes 

Machado, Blandina Oliveira, Lino Pereira e António Martinho,  eleitos pelo Partido 

Socialista, cujo teor se transcreve: 
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«Na reunião extraordinária de Câmara de dia 23 de Novembro de 2010, foram 

aprovadas por maioria as propostas de Orçamento para 2011 e das Opções do Plano 

para 2011/2014, do Município de Leiria, no valor de 107,9 milhões de euros. 

Fortemente condicionado pelos constrangimentos financeiros herdados e 

também pela actual conjuntura económica vivida no País, este Orçamento e o Plano de 

Actividades para 2011 consubstanciam o esforço do Executivo Municipal com pelouros, 

na redução das despesas correntes, realizando uma gestão rigorosa dos dinheiros 

públicos, que já foi implementada em 2010, com a redução de cerca de 5 milhões de 

euros nas despesas correntes. 

Paralelamente às obrigações orçamentais inerentes às despesas de 

funcionamento, o Orçamento contempla todos os compromissos assumidos e não 

pagos em mandatos anteriores, num montante de 34,2 milhões de euros, acrescendo 

ainda o serviço da dívida num total de 8,7 milhões de euros. 

Neste instrumento de gestão estão vertidas também um conjunto de despesas 

básicas e inadiáveis nas áreas da Educação (refeições, transportes, actividades extra-

curriculares), Ambiente e Salubridade Pública (Valorlis e Suma), que representam uma 

fatia orçamental de 11,8 milhões de euros. 

No âmbito das despesas de investimento foram privilegiadas as obras com 

comparticipação comunitária (PALOR, QREN e RUCI), no montante de 16,3 milhões de 

euros que contribuirão para o desenvolvimento sustentado e para o incremento da 

atractividade do Concelho de Leiria, em condições dificilmente repetíveis. 

Dada a conjuntura económica e financeira nacional, a Autarquia mantém o 

apoio social, numa perspectiva de salvaguarda perante uma crise social acentuada. 

Em resumo, o plano e orçamento para 2011 dão continuidade aos 

compromissos anteriores, estranhando-se por isso o sentido de voto dos vereadores 

eleitos que compõem a actual bancada do PSD, que assumem uma contradição 

inexplicável. 

Lamenta-se ainda a ausência de apresentação de propostas alternativas 

credíveis, sem a indicação de áreas ou projectos que poderiam ser suprimidos, no 

actual quadro de exiguidade financeira, remetendo-se à crítica sem fundamento.» 

*** 

Os Senhores Vereadores  José Benzinho, Neusa Magalhães, Carlos Vitorino 

e Filipa Alves,  eleitos pelo Partido Social-Democrata, apresentaram uma justificação 

de voto cujo teor se transcreve: 

«Como questão prévia, recorda-se a declaração de voto apresentada pelo 

Senhor Presidente da Câmara em 21 de Dezembro de 2009, a propósito da proposta 

de Orçamento para 2010 e Opções do Plano para 2010/2013 onde se refere “…este 

não é o Orçamento que a actual Maioria queria ter apresentado”. 
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Considerando que, volvido mais de um ano sobre a data de início de funções, 

as propostas agora apresentadas não podem deixar de ser o Orçamento e as Grandes 

Opções do Plano da actual maioria, assume agora o Senhor Presidente da Câmara que 

“… vamos continuar a ter um orçamento irrealista, que muito gostaríamos que não 

acontecesse, mas a que estamos obrigados por imperativos legais”. 

Para além de original, afirmar que o autodesignado irrealismo do Orçamento e 

das Opções do Plano proposto pela actual maioria é imposto pela lei é o 

reconhecimento de que o concelho de Leiria perdeu um ano. 

Com efeito, o Senhor Presidente da Câmara era conhecedor da “necessidade 

de empolamento” de algumas receitas por força da captação de fundos para os 

investimentos apoiados pelo quadro comunitário. E sempre o criticou. 

Um ano após assumir funções de primeiro responsável pela Autarquia, o que fez 

o Senhor Presidente da Câmara para alterar a situação e fazer, recorrendo às suas 

palavras, “documentos realistas”? Começou por fazer um orçamento de base zero, 

procurando, depois, enquadrar orçamentalmente os investimentos com candidaturas 

comunitárias a aguardar aprovação? Excluiu do Plano obras cujo interesse e prioridade 

são discutíveis? Procurou racionalizar os serviços camarários visando melhorar a 

eficiência, contendo os custos com pessoal? Preocupou-se com a eventual 

renegociação do serviço da dívida para alterar a exigibilidade dos compromissos 

financeiros do município? 

Não, na ausência de um pensamento estratégico para o concelho de Leiria e da 

manifesta incapacidade de liderança de sua equipa, limitou-se a culpar os 

antecessores. 

Esqueceu-se, também, das funções que exerceu no mandato anterior e do 

conhecimento que tinha da situação, como o comprovam as intervenções e 

declarações que fez em relação aos anteriores orçamentos. Esqueceu-se, igualmente, 

da campanha eleitoral autárquica que fez, em particular os argumentos que utilizou. Se 

tinha todas as dúvidas e desconhecimento que afirma continuar a ter, o que é 

inexplicável, não deveria ter enganado os munícipes, nem criado um mundo de ilusões 

com as 120 promessas que fez, muitas das quais com custos relativamente elevados e 

de duvidosa prioridade. 

Uma nota final para manifestar preocupação com a “possibilidade de serem 

ponderadas soluções em colaboração com o sector privado, para a concretização de 

projectos” não porque algo nos mova contra o sector privado, antes pelo contrário, mas 

por serem antecipáveis as consequências financeiras das designadas “parcerias 

público-privadas” e o seu impacto sobre os futuros orçamentos do Município. 

Olhando, agora, para algum detalhe dos documentos constatamos: 
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a) A gravidade e infelicidade da “Nota Introdutória”, onde não se apresenta 

qualquer justificação para as opções tomadas, revelando uma demissão do 

papel para o qual o Senhor Presidente da Câmara foi eleito; 

b) Um “buraco orçamental” perto de 50 milhões de euros na receita prevista para 

2011 considerando a real situação da economia portuguesa e o valor previsível 

das receitas a arrecadar no próximo ano para o IMI, IMT e Derrama; 

c) O “irrealismo” da proposta orçamental persiste mesmo após se retirar o valor 

dos compromissos assumidos e não pagos à data de 31 de Outubro de 2010, 

no montante de €34.196.995,00; 

d) O mesmo aconteceria se expurgássemos a dívida imputável ao estádio, apesar 

de ter sido uma obra que mereceu a concordância do Senhor Presidente da 

Câmara; 

e) Agravamento superior a 86% do prazo médio de pagamentos a fornecedores, 

situado em 112 dias no final do 1º semestre do ano em curso, contra 60 dias em 

30 de Setembro de 2009; 

f) As despesas com pessoal não diminuem devendo-se a diferença de 

€17.393.125,00 para €16.854.452,00 ao corte de 5% nos vencimentos dos 

funcionários públicos imposto pelo Governo em funções. Não fora este facto e 

seria evidente a clara subida do peso desta rubrica na estrutura da despesa 

corrente, devida em grande parte à reorganização dos serviços municipais 

implementada pela maioria; 

g) Em matéria de grandes opções do plano, “o desencanto é uma evidência”, 

privilegiando-se inexplicavelmente algumas áreas e fazendo-se escolhas de 

duvidosa prioridade num momento em que são conhecidas outras necessidades 

(por exemplo, o auto-silo e as duas piscinas na zona norte do concelho); 

h) Não se compreende qual é o modelo de delegação de competências nas 

freguesias. Quais são os critérios? Existindo delegações é para todas as 

freguesias? 

i) A opção pelo “apoio directo às associações em alternativa ao pagamento de 

indemnizações compensatórias” é uma forma de iludir as associações e os 

clubes; 

j) O uso e abuso de rubricas residuais com valores excessivos (vd. a rubrica “outros 

trabalhes especializados” - classificação económica 02.02.20 - pesa 43% no 

total da “aquisição de serviços”; a rubrica “outros” – classificação económica 

07.01.04.99 – representa 46% das “construções diversas”), o que só pode 

propiciar situações de favorecimento de uns em detrimento de outros. 

Nos termos em que são apresentados o Orçamento para 2011 e as Opções do Plano 

para 2011/2014 e pelo que foi dito, estes documentos só podem merecer o VOTO 

CONTRA dos Vereadores do Partido Social Democrata.» 
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*** 

A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves , eleita pelo Partido Social-Democrata, 

apresentou a seguinte justificação de voto: 

«A proposta apresentada baseia-se essencialmente, numa perspectiva de 

continuidade, dando seguimento a opções de projectos de investimento já objecto de 

candidaturas e com comparticipação de fundos comunitários. Não é apresentado 

nenhum projecto estruturante e de interesse relevante para o desenvolvimento futuro 

do concelho, acrescendo ainda que na nota introdutória é referido tratar-se de um 

orçamento irrealista. Preocupante é ainda a intenção de alteração da política de apoio 

ao associativismo desportivo, assim como, a previsão de construção de uma piscina em 

Amor. A piscina da zona Norte do concelho, cuja localização é apontada no estudo de 

procura e oferta que foi feito no anterior mandato, para a zona de Monte Redondo, está 

prevista na contratualização de fundos comunitários com uma comparticipação de 70%. 

Não se justifica qualquer outra infra-estrutura deste tipo no concelho de Leiria. De resto 

apenas uma nota positiva para o facto de no orçamento apresentado, se prever uma 

redução das despesas correntes. Motivos pelos quais o meu voto é de abstenção.» 

 

 

Ponto seis 

Tarifário dos Serviços Municipalizados de Água e Sa neamento de Leiria para 2011 

DLB N.º 1680/10 | Presente o oficio enviado pelos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria, cujo teor se transcreve: 

«Exmo. Senhor: 

Junto enviamos a V. Exa. um exemplar do “TARIFÁRIO DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 2011 ”, devidamente aprovado 

pelo Conselho de Administração destes Serviços Municipalizados, em sua reunião de 

17 de Novembro último, para apreciação e aprovação pela Câmara Municipal de Leiria, 

nos termos da alínea j) do n.º 12 do artigo 64.º da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 

que altera a Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro. 

Para conhecimento, seguidamente se transcreve o teor da deliberação do 

Conselho de Administração: 

 “Presente ao Conselho de Administração, uma informação de serviço do 

Director Delegado, sobre a necessidade de proceder ao ajustamento dos tarifários 

vigentes de abastecimento de água e saneamento de águas residuais urbanas do 

Município/SMAS Leiria para o ano de 2011 e, em simultâneo, proceder à sua 

adaptação e compatibilização aos pressupostos e critérios estabelecidos na legislação 

aplicável, designadamente o Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto, que 

estabelece o regime jurídico dos serviços municipais e intermunicipais de 
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abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de 

resíduos urbanos, e a recomendação ERSAR n.º01/2009 de 28 de Agosto, sobre a 

formação de tarifários aplicáveis aos utilizadores finais dos serviços públicos de 

abastecimento de água para consumo humano, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos. 

O Conselho de Administração, tendo analisado a informação prestada, nos seus 

aspectos técnicos e económicos deliberou, por unanimidade, aprovar o seguinte 

TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 

ÁGUAS RESIDUAIS PARA 2011: 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA (AA) 

UTILIZADORES DOMÉSTICOS 

Componente variável  

Escalões 

• 1º Escalão – de 0 a 5 m3  ------------------------------------------- 0,50 € cada metro cúbico 

• 2º Escalão – de 6 a 15 m3  ------------------------------------------ 0,85 € cada metro cúbico 

• 3º Escalão – de 16 a 25 m3  ---------------------------------------- 1,30 € cada metro cúbico 

• 4º Escalão – > 26 m3  ------------------------------------------------ 2,00 € cada metro cúbico 

Componente fixa  

Diâmetro nominal do contador: 

• ≤25 mm  ------------------------------------------------------------------------------------- 3,10 €/mês 

• >25 mm  ------------------------------------------------------------------------------------- 4,45 €/mês 

UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS 

Componente variável  

• Escalão único  ---------------------------------------------------------- 1,20 € cada metro cúbico 

Componente fixa  

Consumos: 

• ≤ 5 m3  -------------------------------------------------------------------------------------- 3,10 €/mês 

• >6 m3  --------------------------------------------------------------------------------------- 9,41 €/mês 

UTILIZADORES ESPECIAIS 

Tarifa Social  

Componente variável  

• 1º Escalão – de 0 a 25 m3  ------------------------------------------ 0,35 € cada metro cúbico 

• 2º Escalão – > 26 m3  ------------------------------------------------ 0,85 € cada metro cúbico 

Componente fixa  

• ISENTA 

Tarifa Familiar  

Componente variável  

• Escalão único  ---------------------------------------------------------- 0,85 € cada metro cúbico 

Componente fixa  ----------------------------------------------------------------------------------- 3,10 €/mês 

Tarifa Instituições sem fins lucrativos (Autarquia, Instituições Particulares de Solidariedade 

Social 
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Componente variável 

• Escalão único  ---------------------------------------------------------- 0,50 € cada metro cúbico 

Componente fixa  ----------------------------------------------------------------------------------- 3,10 €/mês 

Tarifa Instituições sem fins lucrativos (Estado, Em presas Públicas e outras Pessoas 

Colectivas de Direito Público ) 

Componente variável  

• Escalão único  ---------------------------------------------------------- 1,07 € cada metro cúbico 

Componente fixa  ----------------------------------------------------------------------------------- 6,20 €/mês 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS (SAR) 

Componente variável  

Para todos os tipos de utilizadores, igual à tarifa variável média de abastecimento de água 

apurada na factura, com factor de custo de 100% e sujeito à aplicação do coeficiente de 

afluência de 70%. 

UTILIZADORES DOMÉSTICOS 

Componente fixa  

Diâmetro nominal do contador: 

• ≤25 mm  ------------------------------------------------------------------------------------- 3,10 €/mês 

• >25 mm  ------------------------------------------------------------------------------------- 4,45 €/mês 

UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS 

Componente fixa  

Consumos: 

• ≤ 5 m3  -------------------------------------------------------------------------------------- 3,10 €/mês 

• >6 m3  --------------------------------------------------------------------------------------- 9,41 €/mês 

UTILIZADORES ESPECIAIS 

Tarifa Social  

Componente fixa  

• ISENTA 

Tarifa Familiar  

Componente fixa ------------------------------------------------------------------------------------- 3,10 €/mês 

Tarifa Instituições sem fins lucrativos (Autarquia,  Instituições Particulares de 

Solidariedade Social  

Componente fixa ------------------------------------------------------------------------------------- 3,10 €/mês 

Tarifa Instituições sem fins lucrativos (Estado, Em presas Públicas e outras Pessoas 

Colectivas de Direito Público ) 

Componente fixa ------------------------------------------------------------------------------------- 9,41 €/mês 

Mais foi deliberado por unanimidade, que ao tarifário agora aprovado, sejam 

acrescidas as Taxa de Recursos Hídricos e da Qualidade, que constituem receitas do 

Estado, nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho, e da Portaria n.º 

966/2006 (2.ª série) de 8 de Junho. 

Foi ainda, deliberado por unanimidade, enviar o tarifário agora aprovado para a 

Câmara Municipal de Leiria, para o fixar nos termos da alínea j) do n.º1 do artigo 64.º 
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do Decreto-lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.» 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por maioria, com 

os votos contra dos Senhores Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Carlos 

Vitorino, e os votos de abstenção da Senhora Vereadora Isabel Gonçalves e Filipa 

Alves eleitos pelo Partido Social-Democrata, aprovar tarifário de abastecimento de água 

e saneamento de águas residuais para 2011.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

*** 

A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves , eleita pelo Partido Social-Democrata, 

apresentou a seguinte justificação de voto: 

A proposta apresentada tem por base a adaptação do tarifário à recomendação 

da Entidade Reguladora ERSAR n.º1/2009, o que motiva uma alteração da estrutura 

dos escalões da componente variável do tarifário de abastecimento de água. É 

sustentada ainda a proposta, no facto previsível da integração dos SMAS numa 

empresa pública, o que implica que no ano de 2016, a concretizar-se tal pressuposto se 

alcancem determinados valores já conhecidos para as tarifas quer de abastecimento de 

água (AA) quer de saneamento das águas residuais (SAR). 

Justificando a opção dos valores das tarifas nestes dois pressupostos, a 

proposta apresentada é, em minha opinião desajustada, por um lado da realidade que 

hoje vivemos no nosso país e na nossa região, com as famílias a viverem cada vez 

mais em dificuldades e com carências de vária ordem, não evidenciando uma 

preocupação perante a dimensão de uma crise social que ainda se agravará no ano de 

2011. Por outro lado, não evidencia preocupação de um uso racional da água, como 

tem vindo a ser a base da política tarifária no concelho, ao longo dos anos. Ou seja, a 

proposta que nos é apresentada, prevê maiores aumentos para os escalões de mais 

baixo consumo (5m3 e 10 m3) e um desagravamento para os escalões de maiores 

consumos (15 m3, 25 m3 e 30m3). Acresce ainda que a tarifa fixa de abastecimento de 

água é aumentada em 17%, enquanto que o segundo e terceiro escalões sofrem 

aumentos de, respectivamente, 9% e 11%.  

No que respeita ao tarifário de saneamento de águas residuais, a tarifa fixa 

aumenta apenas 0,32% e a tarifa variável situa-se em 70% do custo da água 

consumida, o que acentua o desequilíbrio da proposta já que deste modo serão os 

utilizadores de água, mesmo os que não estão ainda servidos por serviço de 

saneamento, a suportar a maior parte dos custos de exploração do serviço. 

Ora esta realidade, a concretizar-se, ainda que tenha uma componente de 

salvaguarda de tarifário especial para as famílias numerosas e para os carenciados, 

não é, na sua globalidade, socialmente justa, não é equilibrada e não promove a 

sustentabilidade e o uso racional da água. 
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No momento presente, em que as situações de vulnerabilidade e de carência 

das pessoas e das famílias aumentam e se perspectiva para o ano de 2001 um 

agravamento dessas mesmas situações e não estou a falar dos carenciados que já se 

encontram identificados como tal, mas sim daquelas famílias que poupam os seus 

recursos, designadamente a água que utilizam, aqueles que tentam gastar apenas os 

5m3 por mês e que todos os dias se vêm confrontadas com perda de qualidade de 

vida. Quando se pedem sacrifícios a todos, não devemos penalizar os munícipes que 

poupam e que promovem um uso racional da água, forçando-os a pagar os custos de 

uma gestão menos equilibrada de todo o sistema. 

Nesta altura em que os riscos da precariedade se tornam cada vez mais 

complexos, torna-se imprescindível uma visão diferente na perspectiva do cidadão 

carenciado mas ao qual há que continuar a assegurar um nível digno de qualidade de 

vida, a promoção da dignidade humana e a consagração do princípio da equidade 

social e da solidariedade.  

A proposta que apresento e que tem em conta as preocupações que antes 

manifestei é em minha opinião muito mais equilibrada, não penaliza quem ainda não 

tem serviço de saneamento em detrimento dos que já se encontram servidos por este 

serviço e não acarreta diminuição dos proveitos para a entidade gestora. 

Assim, no que respeita à tarifa fixa de AA, com um aumento percentual de 3,6% 

em 2011, contra os 17% (previstos na proposta SMAS), a evolução até ao ano 2016 

poderá ser a do quadro seguinte, verificando-se que em nenhum dos anos se atinge o 

aumento de 17%. 

      Componente fixa AA    

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2,65 2,7454 3,01994 3,397433 3,856086 4,395938 5,002577 

  2,75 3,02 3,40 3,86 4,40 5,00 

aumentos (%) 3,6% 10,0% 12,5% 13,5% 14,0% 13,8% 

         

aumentos (euro) 0,10 0,27 0,38 0,46 0,54 0,61 

  3,60%       

Valor (€) 2,75 3,02 3,40 3,86 4,40 5,00 

Quanto à componente fixa de SAR, apresenta-se um aumento percentual 

idêntico, de 3,5%, e a evolução até ao ano 2016. 

      Componente fixa SAR    

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3,09 1,035 1,05 1,1 1,1 1,1 1,118 

  3,20 3,36 3,69 4,06 4,47 5,00 

>> (%) 3,5% 5,0% 10,0% 10,0% 10,0% 11,8% 
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>>(euro) 0,11 0,16 0,34 0,37 0,41 0,53 

  3,50%       

Valor (€) 3,20 3,36 3,69 4,06 4,47 5,00 

 
Quanto à parte variável da tarifa de AA, com a evolução prevista no quadro seguinte, 

prevê-se aumento no 2º escalão de apenas 2% em 2011, contra os 9% da proposta 

SMAS e de 2,5% para os anos seguintes, com aumentos escalonados ligeiramente 

superiores para o 3º escalão, o que configura uma solução adequada ao uso racional 

da água, salientando-se que para 2011 é de apenas 3%, contra os 11% da proposta 

SMAS. 

Componente 
variável 

(AA) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1ºesc 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50 0,50 

aumento anual de 2% (2011); 2,5% (2012 a 2016)  

2º esc 0,78 0,7956 0,81549 0,835877 0,856774 0,878194 0,900148 

2º /3ºesc  0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 

aumento anual de 3% (2011); 5% (2012 a 2014); 6,5% (2015) e 7,5% (2016) 

3ºesc 1,17 1,2051 1,265355 1,328623 1,395054 1,485732 1,597162 

3º/ 4º 
esc 

 1,21 1,27 1,33 1,40 1,49 1,60 

aumento anual de 1,52% (2011)  

4ºesc 1,97 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Admitindo os pressupostos acima, o valor da factura de água (AA), para os 

consumos referenciados e para os vários anos até 2016, é o que se apresenta no 

quadro abaixo: 

AA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

5m3 5,15 5,25 5,52 5,90 6,36 6,90 7,50 

10m3 9,05 9,22 9,60 10,08 10,64 11,29 12,00 

15m3 14,90 13,20 13,67 14,26 14,92 15,68 16,50 

20m3 20,75 19,23 20,00 20,90 21,90 23,11 24,50 

25m3 30,60 25,25 26,33 27,54 28,87 30,54 32,50 

30m3 40,45 35,25 36,33 37,54 38,87 40,54 42,50 

O mesmo se apresenta para a evolução da factura conjunta de água e 

saneamento, (AA+SAR), com os valores a que ascenderá nos vários anos. 

AA+SAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

5m3 10,33 10,44 10,88 11,59 12,42 13,37 14,50 

10m3 16,33 17,60 18,22 19,11 20,13 21,27 22,60 

15m3 24,27 24,76 25,56 26,64 27,84 29,17 30,70 

20m3 32,22 35,61 36,95 38,59 40,40 42,54 45,10 
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25m3 44,16 46,46 48,33 50,55 52,95 55,92 59,50 

30m3 56,10 64,46 66,33 68,55 70,95 73,92 77,50 

A seguir apresenta-se ainda um quadro com os aumentos em euros que, nestas 

condições, resultam para a factura só de água (AA) e para a factura conjunta de água e 

saneamento de águas residuais (AA+SAR) 

Aumentos no total da factura (euros)  Total nos 6 
anos 

AA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

5m3 0,10 0,27 0,38 0,46 0,54 0,61 2,35 

10m3 0,17 0,37 0,48 0,56 0,65 0,72 2,95 

15m3 -1,70 0,47 0,58 0,67 0,75 0,82 1,60 

20m3 -1,52 0,77 0,90 1,00 1,21 1,40 3,75 

25m3 -5,35 1,08 1,21 1,33 1,66 1,97 1,90 

30m3 -5,20 1,08 1,21 1,33 1,66 1,97 2,05 

         

AA+SAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 6 
anos 

5m3 0,11 0,43 0,71 0,83 0,95 1,13 4,17 

10m3 1,28 0,61 0,90 1,02 1,14 1,33 6,27 

15m3 0,49 0,79 1,08 1,20 1,33 1,53 6,43 

20m3 3,39 1,33 1,65 1,80 2,15 2,55 12,88 

25m3 2,30 1,88 2,22 2,40 2,96 3,58 15,34 

30m3 8,35 1,88 2,22 2,40 2,96 3,58 21,40 

Salienta-se que para o consumo de 5m3 em 2011, se prevê um aumento na 

factura de água de apenas 10 cêntimos, enquanto que na proposta SMAS o aumento 

para o mesmo consumo é de 45 cêntimos.  

E muitas são as pessoas que poupam água para consumir apenas 5m3 por mês 

e que não poderão ser penalizadas por ainda não terem acesso ao serviço de 

saneamento de águas residuais. 

Salienta-se ainda que a variação não linear nos valores das facturas em 2011, é 

resultante da alteração dos valores dos escalões actuais para os que constam da 

recomendação da Entidade Reguladora ERSAR nº 1/2009. 

Finalmente, nos quadros seguintes apresenta-se o comparativo entre a proposta 

SMAS e a proposta que acima apresentei. 

Ora toda esta realidade, a concretizar-se, não é, na sua globalidade, 

socialmente justa, não é equilibrada e não promove a sustentabilidade e o uso racional 

da água, ainda que tenha uma componente de salvaguarda de tarifário especial para as 

famílias numerosas e para os carenciados, única razão pela qual o meu voto é de 

abstenção. 
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Para o abastecimento de água AA, assinalam-se a “bold ” e sublinhado os 

valores que diferem nas duas situações 

     Proposta SMAS  PROPOSTA 

Natureza do consumo Abastec. 
de água 
(AA) 

    Abastec. 
de água 

(AA) 

    

Rec. 
ERSAR 
nº1/2009 

Condicionamentos Fixa Variável Fixa Variável 

euros 
/mês 

Escalões  
(m3) 

Tarifa 
(euros/

m3) 

  Escalõe
s  (m3) 

Tarifa 
(euros/

m3)   

Doméstic
o 

Diâmetro 
nominal 

dos 
contadore

s 

<=25m
m 

3,10 0 a 5 0,50 2,75 0 a 5 0,50 

6 a 15 0,85 6 a 15 0,80 

16 a 25 1,30 16 a 25 1,21 

>=26 2,00 >=26 2,00 

>25m
m 

4,45 0 a 5 0,50 4,60 0 a 5 0,50 

6 a 15 0,85 6 a 15 0,80 

16 a 25 1,30 16 a 25 1,21 

>=26 2,00 >=26 2,00 

Não 
doméstic

o 

Consumos <=5m3 3,10 Único 1,20 2,75 Único 1,21 

>6m3 6,20 9,41 

Especial Social <=15m
3 

Isento Único 0,35 Isento Único 0,35 

16 a 
25 

1,30 1,21 

>=26m
3 

2,00 2,00 

Familiar 3,10 Único 0,85 2,75 Único 0,80 

Autarquias + IPSS 3,10 Único 0,50 2,75 Único 0,50 

Estado + EP e outras 
pessoas colectivas 
de direito público 

6,20 Único 1,07 9,41 Único 1,21 

E no respeitante ao tarifário de saneamento de águas residuais (SAR), assinalam-se de 

forma idêntica, a bold  e sublinhado, os valores diferentes de ambas as situações. 

  Proposta SMAS  PROPOSTA 

Natureza do consumo Saneamento (SAR) Saneamento (SAR) 

Rec. 
ERSAR 

nº1/2009 

Condicionamentos Fixa Variável Fixa Variável 

euro
s 

/mês 

euro
s 

/mês 

Doméstic
o 

Diâmetro 
nominal dos 
contadores 

<=25m
m 

3,10 Tarifa variável média 
de abastecimento de 

água apurada na 
factura com factor de 

custo de 100% e 
sujeita a aplicação do 

coeficiente de 

3,20 Tarifa variável média 
de abastecimento de 

água apurada na 
factura com factor de 

custo de 100% e 
sujeita a aplicação do 

coeficiente de 
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>25mm 4,45 afluência de 70% 4,45 afluência de 80%  

Não 
doméstic

o 

Consumos <=5m3 3,10 3,20 

>6m3 9,41 9,41 

Especial Social <=15m
3 

Isent
o 

Isent
o 

16 a 25 

>=26m
3 

Familiar 3,10 3,20 

Autarquias + IPSS 3,10 3,20 

Estado + EP e outras 
pessoas colectivas de 

direito público 

9,41 9,41 

 

 

Ponto sete 

Proposta de Orçamento para 2011, Opções do Plano pa ra 2011/2014 e Mapa de 

Pessoal para 2011 dos Serviços Municipalizados de Á gua e Saneamento de Leiria 

DLB N.º 1681/10 |  A proposta de Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria apresenta €27.791.150,00 de receita e de despesa totais. A 

receita corrente é de €17.873.299,00, a receita de capital é de €9.917.851,00. A 

despesa corrente é de €17.866.150,00 e a despesa de capital é de €9.925.000,00. 

A proposta de Opções do Plano 2011-2014 apresenta uma despesa total 

prevista de €106.168.150,00, sendo €9.915.000,00 de despesa para o ano de 2011. 

Na elaboração da proposta orçamental foram tidos em conta os princípios 

orçamentais consagrados no POCAL (ponto 3.1), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-

A/99, de 22 de Fevereiro, e as regras previsionais também do POCAL (ponto 3.3), com 

a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril. 

Nos termos do disposto no n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º, conjugados com o n.º 3 do 

artigo 5.º ambos da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, o mapa de pessoal dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria integra o Orçamento para 

2011. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 24/98, de 26 de Maio (Estatuto do 

Direito de Oposição), foi remetido a proposta dos documentos previsionais ao Partido 

Social Democráta, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por  maioria,  com 

os votos abstenção dos Senhores Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, 

Carlos Vitorino e Filipa Alves, eleitos pelo Partido Social-Democrata submeter a 

proposta do Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria 

para 2011, que apresenta na receita e na despesa €27.791.150,00, sendo de receita 

corrente €17.873.299,00, de receita de capital €39.917.851,00, de despesa corrente 

€17.866.150,00 e de despesa de capital €9.925.000,00 e a proposta das Opções do 

Plano para 2010-2014, que apresenta uma despesa total prevista no montante de 

€106.168.150,00 sendo a despesa total e definida para 2011 no montante de 

€9.915.000,00, bem como o mapa de pessoal que é parte integrante do Orçamento, à 

aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 2 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 

Proposta do Orçamento e Plano de Actividades da Lei risport, EM para 2011. 

DLB N.º 1682/10 |  Presentes o Plano de Actividades e o Orçamento da Leirisport, EM, 

para o exercício económico de 2011, elaborados nos termos do disposto no artigo 27.º 

da Lei n.º 53-F/06, de 29 de Dezembro, e aprovados pelo respectivo Conselho de 

Administração a 11 de Outubro, acompanhados do parecer do Fiscal Único, para 

apreciação e aprovação da Câmara Municipal de Leiria, nos termos do disposto n.º 4 

do artigo 19.º dos Estatutos daquela empresa. 

A Câmara Municipal, depois de apreciar e discutir os citados instrumentos de 

gestão previsional para 2010, deliberou por maioria,  com os votos contra dos 

Senhores Vereadores José Benzinho, Neusa Magalhães, Isabel Gonçalves, Carlos 

Vitorino e Filipa Alves, eleitos pelo Partido Social-Democrata aprová-los, nos termos 

das disposições conjugadas da alínea a) do n.º 2 do artigo 39.º da Lei n.º 53-F/06, de 

29 de Dezembro, do n.º 4 do artigo 19.º dos Estatutos da Leirisport, E.M. e da alínea d) 

do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/02, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

Os Senhores Vereadores  José Benzinho, Neusa Magalhães, Carlos Vitorino 

e Filipa Alves,  eleitos pelo Partido Social-Democrata, apresentaram uma justificação 

de voto cujo teor se transcreve: 

«DECLARAÇAO DE VOTO 

Considerando: 
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1. O documento apresentado pelo Conselho de Administração foi elaborado tendo 

por base uma “mudança de paradigma que, na época 2011/2012, se operará na 

política de apoios do Município de Leiria aos clubes e entidades utilizadoras das 

instalações sob gestão da Leirisport, EM” (vd. Mensagem do Presidente no 

PAO2011,), imposta pela actual maioria, sem que seja conhecido e se tenha 

discutido qualquer estudo sério sobre o modelo de gestão das infra-estruturas 

desportivas e de lazer municipais; 

2. As orientações estratégicas adoptadas pela empresa “como pressupostos para 

a elaboração do Plano de Actividades e Orçamento para 2011” (vd. Parecer do 

Fiscal Único sobre os Instrumentos de Gestão Previsional, emitido em 14 de 

Outubro de 2010), decorrentes da sua mudança na política de apoios aos 

clubes e entidades utilizadoras das instalações não se encontram 

consubstanciadas nas Orientações Estratégicas aprovadas pelo Município de 

Leiria, nem no Contrato de Gestão entre o Município e os Gestores da empresa; 

3. A aprovação dos Bancos BPI e CGD, conforme correio electrónico distribuído 

em suporte de papel no decurso da reunião de Câmara do passado dia 17 de 

Novembro, está condicionada à compreensão dos “pressupostos considerados 

e que presentemente não incluem custos e investimentos adstritos a outras 

instalações e actividades que aquando da assinatura do Contrato de 

Financiamento não se perspectivavam” (vd. mensagem de correio electrónico 

datada de 10 de Novembro de 2010, remetida por António Tapadinhas, do 

BPI/DBI – Centro Institucional Sul); 

4. A opção da actual maioria pelo “apoio directo às associações em alternativa ao 

pagamento de indemnizações compensatórias” (vd. Orçamento para 2010 e as 

Opções do Plano para 2010/2013), sem a conclusão e discussão do estudo 

mencionado no ponto um, só pode ser entendida como uma declaração 

apriorística de extinção da empresa Leirisport, EM sem que daí se vislumbrem 

quaisquer vantagens para o Município e para a salvaguarda do interesse 

público; 

5. O modelo proposto provocará o agravamento dos custos da Autarquia e 

ocasionará a diminuição, ou mesmo ausência, de transparência da política 

desportiva que compete à Autarquia, proporcionando inclusive o tratamento 

desigual das associações e clubes interessados; 

6. Ao nível da tesouraria da empresa é antecipável o agravamento da situação, já 

patente no crescimento das dívidas dos clubes e associações (a Leirisport, EM 

reconhece que, entre 30 de Novembro de 2009 e 30 de Junho de 2010, a dívida 

da ASAL subiu 67,69% - passando de €60.923,64 para €102.162,32 -, enquanto 

a dívida do Bairro dos Anjos cresceu 54,04% - passando de €38.157,23 para 

€58.775,77). Se assim é com o actual modelo de gestão, com uma filosofia de 
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apoio directo às associações, não é difícil antecipar o agravamento da situação 

logo que se “legitime” a “mudança de paradigma”. Não será, também, difícil 

antecipar situações de incumprimento junto dos fornecedores, instituições 

bancárias e, quiçá, empregados; 

7. A opção de extinção da Leirisport, EM terá gravosas consequências para a 

Autarquia ao nível financeiro e fiscal com as quais não podemos pactuar. 

Adicionalmente, levará ao despedimento de pessoas; 

não podem os Vereadores do Partido Social Democrata deixar de VOTO CONTRA o 

Orçamento para 2010 e as Opções do Plano para 2010/2013, nos termos em que são 

apresentados 

Câmara Municipal de Leiria, 23 de Novembro de 2010 

Os Vereadores do Partido Social Democrata 

          José Benzinho (PSD) 

Neusa Magalhães (PSD) 

Carlos Vitorino (independente) 

Filipa Alves (independente)» 

A Senhora Vereadora Isabel Gonçalves,  eleitos pelo Partido Social-

Democrata, apresentaram uma justificação de voto cujo teor se transcreve: 

«A proposta apresentada consubstancia uma opção relativamente à política 

desportiva para o concelho de Leiria, com a qual não concordo. A Leirisport  não é “o 

Estádio” e se o serviço da dívida resultante da construção do estádio é um problema 

para a autarquia, as restantes infra-estruturas desportivas municipais existentes 

resultam do que tem sido o apoio ao desenvolvimento desportivo do concelho, no 

pressuposto da melhoria de qualidade de vida dos cidadãos.  

A diminuição do valor das indemnizações compensatórias devidas pelas 

utilizações por parte dos clubes e associações desportivas, das infraestruturas 

municipais (Pavilhões, Piscinas, Parque de Campismo, Centro Nacional de 

Lançamentos), cuja gestão é delegada pela Câmara na Leirisport, afigura-se como uma 

forma falaciosa de reduzir os custos. O certo é que se a Câmara pretender continuar a 

apoiar o desenvolvimento desportivo e a formação dos jovens do concelho, os 

montantes a despender serão exactamente os mesmos, ou seja, o dinheiro não sai 

para um lado, mas sairá necessariamente para outro, para o dito “apoio directo” às 

associações, sendo que a Leirisport, enquanto gestora das infra-estruturas desportivas 

municipais terá que ser ressarcida do custo de gestão e manutenção das mesmas. A 

forma prevista, de apoio directo às associações que posteriormente terão que pagar à 

Leirisport, é uma forma de acção que no passado recente se verificou não ser a mais 

correcta e constitui um retrocesso na forma de gestão desses equipamentos, podendo 

vir a agravar os custos de gestão. Não ajudará a transparência e poderá pôr em causa 

a determinação exacta de todos os custos, bem como perspectiva uma intenção de 
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alteração da política de apoio ao associativismo desportivo, pondo em causa todo um 

trabalho que nesse âmbito tem vindo a ser levado a efeito nos últimos anos. 

Por todas estas razões o meu voto é contra.» 

 

 

 Encerramento da reunião   

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a 

reunião, eram treze horas e vinte minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Sandra Reis, Assistente Técnica, mandei escrever e 

subscrevo. 

 

 
O Presidente da Câmara Municipal___________________ ____________________ 

A Secretária da reunião ___________________________ _____________________ 

 

�� 


