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  ATA N.º 5/2018 

 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA DE 

31 DE JULHO DE 2018 

 

Aos 31 dias do mês de julho de dois mil e dezoito, no auditório do Teatro Miguel Franco, 

reuniu extraordinariamente a Assembleia Municipal de Leiria.         

Estiveram presentes cinquenta dos cinquenta e um membros que a compõem.  

Foi justificada a falta do presidente da junta de freguesia de Amor, Américo Bom. 

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

Manuel Barbeiro; Carlos António Cordeiro da Conceição, substituído por Domingos 

Carvalho; Fernando Paulo Mateus Elias, substituído por João César Cadima Antunes; Filipe 

André Silva Reis, substituído por António Luís Santos; Manuel António Azenha dos Santos 

Pereira, substituído por Heitor de Sousa; Margarida Maria Castelão de Sousa Dias, 

substituída por Fábio Micael Costa Bernardino; Cláudia Alexandra Machado Santos da 

Silva, substituída por Valentim Teodósio Ferreira; Fábio Alexandre Seguro Joaquim, 

substituído por Beatriz Proença Vaz; Cristina Manuela Coelho, substituída por Daniela de 

Sousa; Ventura José Rolo Tomaz, presidente da junta de freguesia de Coimbrão, 

substituído pela secretária Lucília da Silva Letra; Vítor Santos, presidente da junta de 

freguesia de Maceira, substituído pelo vogal Romeu Bento Tavares.  

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, Ricardo Santos, Fernando José da Costa, e Álvaro 

Madureira. 

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 21.16 

horas, com a seguinte ORDEM DO DIA: 

1. Aquisição de Imóveis da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL - 

Frações A, B, E e F – Apreciação, discussão e votação. 

2. Aquisição dos lotes 22 a 30 do Vale da Cabrita – Apreciação, discussão e votação. 

3. Desafetação do domínio público municipal das parcelas sobrantes da 

execução da Variante dos Capuchos – Apresentação de proposta à Assembleia 

Municipal no âmbito da sua competência – Apreciação, discussão e votação. 
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4. Alienação de Parcelas de Terreno do Domínio Privado do Município de Leiria - 

Aprovação do Regulamento de Hasta Pública – Apreciação, discussão e votação. 

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

cumprimentou os presentes e deu início à sessão. 

Propôs um voto de congratulação ao jovem leiriense António Casalinho, que realmente 

teve uma prestação muito ilustre num concurso na Bulgária. 

Transcrição: 

Mais uma vez, o Concelho de Leiria tem motivos de júbilo, com a prestação artística 

internacional do jovem bailarino António Gameiro Casalinho, desta vez a sua consagração 

como vencedor do mais antigo e prestigiado concurso mundial de dança em Varna, 

Bulgária, onde obteve a medalha de ouro na sua categoria e a distinção como bailarino 

mais promissor, entre dezenas de competidores de todo o mundo. 

O Município de Leiria já teve ocasião de distinguir, formalmente, a carreira artística de 

António Casalinho e a Academia de Dança Annarella Sanchez onde tem desenvolvido as 

suas competências, incluindo no Dia da Cidade e a generalidade da população leiriense 

exultou com a sua retumbante vitória no programa Got Talent, de 2017. 

Foi também agraciado, por três vezes consecutivas, com o prémio de mérito escolar 

atribuído, anualmente, pela Câmara Municipal devido ao seu brilhante desempenho como 

aluno da escola secundária Afonso Lopes Vieira, de cujo Quadro de Excelência faz parte, 

tendo agora concluído o 9º ano de escolaridade com classificações máximas. 

Mas, para além de todos estes méritos altamente louváveis, importa sublinhar que se 

trata de um jovem de 15 anos, de uma simplicidade exemplar, de espírito cooperativo e 

solidário e com uma alegria sã e contagiante. 

A Assembleia Municipal de Leiria, reunida em 31 de julho de 2018, expressa a sua mais 

sincera admiração e louvor pela afirmação artística internacional deste jovem concidadão, 

que é já um exemplo de qualidade, perseverança e humanismo, augurando-lhe um futuro 

pleno de êxito que a todos nos deve orgulhar. 

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

Mário Rodrigues (PS)  

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

A União das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista regozija-se pela iniciativa da 

Assembleia Municipal pelo justíssimo voto de congratulação por aquele que é, já, uma 

certeza no panorama artístico mundial, António Casalinho. Prova de que Leiria tem 

cultura e tem talento. A União das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista orgulha-se 

por dar o seu contributo e ter na freguesia tão talentoso membro da nossa comunidade. 

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

colocou a votação o voto de louvor que foi aprovado por unanimidade. 

Informou que foi questionado pessoalmente pelo senhor deputado Manuel Azenha através 

dum email, com o pedido de difusão geral, pondo algumas considerações relativamente à 

realização daquela sessão naquela data, o que não era realmente habitual, praticamente 

no último dia útil antes das férias. Justificou que há assuntos de muita urgência, 

nomeadamente um dos pontos que tem a ver com os problemas do Vale da Cabrita.  Foi 

também confrontado com notícias do jornal de comentários que houvera na reunião de 

câmara, acerca desta mesma sessão e dos assuntos da Ordem de Trabalhos. Uma dessas 

notícias dizia:”O agendamento da desafetação das parcelas sobrantes da variante dos 

Capuchos domínio público municipal, para a sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal a realizar na próxima terça-feira, antes da votação da reunião de câmara 

motivou fortes críticas dos vereadores do PSD. É uma falta de ética e de democraticidade, 

afirmou Fernando Costa que considera que este procedimento inibe o executivo de tomar 

decisões em liberdade porque parte-se do princípio que os assuntos estão aprovados.”  

Para o referido vereador, ter procedido de uma maneira não democrática e não ética foi 

ter agendado pontos antes de serem aprovados pelo executivo. Considerou o presidente 

da assembleia municipal desprovidas de qualquer razão pois mais não se fez do que o 

procedimento habitual. Neste mandato na sua 1ª sessão em 20 de Novembro, a reunião 

do executivo foi a 14 de Novembro e o edital tinha saído a 10 de Novembro e os ponto 1, 

5 e 6  foram agendados, muito antes da reunião de câmara, só aí foram aprovados. Na 

sessão ordinária de 15 de Dezembro, o edital saiu a 4 de Dezembro, a reunião do 

executivo foi a 12 e a assembleia foi a 15, portanto, o ponto 11, 12 e 16 foram 

agendados antes. Na sessão de 19 de Fevereiro foram 6 pontos agendados antes, na 

sessão ordinária de 27 de Abril foram 4 pontos agendados antes e na sessão de 29 de 

junho foram 4 pontos e alguns deles, matéria substantiva também foram agendados 

antes. Aliás, os senhores deputados sabiam isso muito bem, porque muitas vezes era-

lhes dito que mandavam os documentos em relação àquela sessão e que os pontos  tal e 

tal só na quarta-feira é que os podiam ter porque a reunião de Câmara era só na terça, e 

portanto, aquilo aconteceu com toda a frequência. E não se pense que noutros mandatos 

foi diferente. Deu-se ao trabalho de pesquisar e foi ao último ano da presidência da Dra. 

Isabel Damasceno e da presidência da Assembleia Municipal, Senhor Dr. Manuel Antunes, 

e verificou que o procedimento era rotineiro e constante. Como simples exemplo, uma 

sessão da Assembleia Municipal em que o edital saiu a 15 de setembro, a reunião do 

executivo foi a 16 e a sessão da Assembleia Municipal foi a 26 de Setembro, também com 

assuntos substantivos, nomeadamente a fixação de taxas impostos municipais, de 

derrama e de IMI, portanto, foi uma prática que sempre se utilizou. 
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Deu início à ordem do dia dizendo que relativamente ao ponto 1, como foi administrador 

da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo até 15 de dezembro de 2015 e atualmente é membro 

do   Conselho Fiscal da Caixa, essa circunstância  inibe-o de estar presente na discussão 

daquele ponto. Assim, pediu ao Senhor deputado José Alves, 1.º Secretário, que dirigisse 

a sessão naquele ponto. 

O Primeiro Secretário da Assembleia Municipal – José da Silva Alves, 

cumprimentou os presentes e deu continuidade à sessão. 

Ponto 

1. Aquisição de Imóveis da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL - 

Frações A, B, E e F – Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: O objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal de Leiria aprove a 

aquisição, à “Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL”, livre de ónus e encargos, 

das frações autónomas A, B, E e F do prédio urbano em regime de propriedade horizontal, 

sito na Avenida 22 de Maio, lugar de Almoinha Grande, União das freguesias de Marrazes 

e Barosa, Concelho de Leiria, constituído por três pisos, com uma área de implantação de 

1.588.0000m2 e uma área bruta privativa de 2.793,3900m2. 

FRAÇÃO AUTÓNOMA designada pela letra “A”: Tem a área bruta privativa de 

1.533,6000m² e a área bruta dependente de 1.133,0000m², com o valor patrimonial 

tributário de €1.034.637,08; 

FRAÇÃO AUTÓNOMA designada pela letra “B”: Tem a área bruta privativa de 67,4000m², 

com o valor patrimonial tributário de €43.507,38; 

FRAÇÃO AUTÓNOMA designada pela letra ”E”: Tem a área bruta privativa de 493,2000m² 

e área bruta dependente de 53,0300m², com o valor patrimonial tributário de 

€302.813,38; 

FRAÇÃO AUTÓNOMA designada pela letra “F”: Tem a área bruta privativa de 235,4400m² 

e área bruta dependente de 28,5600m², com o valor patrimonial tributário de 

€148.651,05. 

Pela aquisição das aludidas frações, o Município de Leiria pagará integralmente no ato da 

outorga da escritura de compra e venda, à “Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, 

CRL” o valor total de €1.650.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta mil euros) 

resultante dos seguintes valores parciais: 

a) Fração A: €1.220.000,00 (um milhão, duzentos e vinte mil euros); 

b) Fração B: €70.000,00 (setenta mil euros); 

c) Fração E: €245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil euros); 

d) Fração F: €115.000,00 (cento e quinze mil euros). 

A aquisição destas quatro frações autónomas destina-se a instalar a Assembleia Municipal 

de Leiria, que não dispõe de instalações próprias que permitam aos deputados municipais 
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desenvolver o seu trabalho com toda a dignidade e importância democrática do mesmo, 

bem como instalar o Arquivo Municipal de Leiria num espaço único dotado das 

necessárias condições físicas e técnicas, indispensáveis à preservação do imenso 

património arquivístico de Leiria, como garante da preservação da história do Concelho de 

Leiria para memória futura. 

Valor da avaliação das fracções efectuado pelo perito da lista oficial do Ministério da 

Justiça, Eng.º António Narciso: 

Fração A: € 1.245.000,00 (um milhão duzentos e quarenta e cinco mil euros); 

Fração B: € 71.000,00 (setenta e um mil euros); 

Fração E: € 252.800,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e oitocentos euros); 

Fração F: € 116.500,00 (cento e dezasseis mil e quinhentos euros); 

Valor total: € 1.685.300,00 (um milhão seiscentos e oitenta e cinco mil e trezentos 

euros). 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro   

Cumprimentou os presentes. 

O Município de Leiria tem vindo a desenvolver uma estratégia de aquisição de alguns 

edifícios da cidade e também nalgumas freguesias, com o objetivo de servir em 1º lugar a 

instituição municipal e depois eventualmente também acolher, outro tipo de serviços. 

Sabiam que há 2 anos o Instituto de Emprego e Formação Profissional estava em 

negociações para que aquele edifício na parte idêntica àquela que é expressa na proposta 

de deliberação, e pretendia ali instalar uma parte dos seus serviços. A situação arrastou-

se durante 2 anos e só no dia 12 de julho, é que resolvera afastar-se do compromisso 

assumido, porque efetivamente o IEFP não conseguia a verba necessária à aquisição do 

edifício. Já tinham manifestado interesse junto da Caixa, como sendo uma das 

possibilidades para alguns dos serviços e a partir dessa data foi-lhes comunicado que 

efetivamente estavam em condições de poder negociar com o município. Foi-lhes dada a 

conhecer a avaliação efetuada por peritos do Estado naquele possível contrato com o 

IEFP, 1,8. Da parte das Finanças não houve durante aquele tempo todo, a possibilidade 

de autorização de conseguirem comprar o edifício. Como no dia 12 tomaram 

conhecimento, que deixou de haver acordo, perguntaram qual seria o valor que 

eventualmente poderia ser desenvolvido com a aquisição por parte do município. Depois 

de visitas feitas com técnicos do município para apreciar o que estava ali em causa, 

pretendendo resolver em 1º lugar e evidenciou que deste o início do mandato e nos 

outros mandatos, já se falava disso, que a Assembleia Municipal não tem condições que 

consideram que deveriam ter, porque não tem havido o espaço necessário nem as 

condições para desenvolver um bom trabalho, e as queixas têm sido muitas como todos 

sabiam. A hipótese que se pôs em 1º lugar, era que no anel que está no topo do edifício, 

2018,ASSM,I,ED,21 - 05-12-2018



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 5/2018, de 31 de julho - Quadriénio 2017/2021  6 

pudesse ali ser desenvolvida a instalação da Assembleia Municipal. Também viram com 

interesse aquela aquisição, porque dentro de algum tempo a parte mais antiga do edifício 

municipal irá entrar em obras e foi um problema que não se tinha pensado, que era, onde 

colocar a quantidade de serviços que estão naquele espaço. Não havia alternativa e à 

data passam também a ter temporariamente essa possibilidade, enquanto as obras 

decorrerem de ali instalarem uma parte significativa dos serviços da autarquia. Também 

há outras entidades públicas que têm manifestado interesse em arrendar espaços em 

Leiria, para abrirem serviços que não existem, como a ASAE, outro caso de mudança de 

local é o ACP e também do Conselho de Arbitragem que é um órgão que tem em vista, 

diluir os litígios junto com as empresas. Para não aceitarem abordagens pontuais de 

espaço como é o caso da Escola de Negócios de Leiria, que também já questionou se não 

haveria algum espaço para se instalarem, pagando a respetiva renda. No conjunto de 

abordagens que foram feitas, também era importante saber e ter os valores da avaliação 

e ver qual era o tipo de acordo que podiam fazer com a Caixa de Crédito Agrícola para a 

aquisição do edifício. Fizeram um conjunto de diligências, pediram um perito analista do 

Ministério da Justiça para fazer a avaliação e portanto, conseguiram que ao contrário do 

que tinha sido feito pelo IEFP, de 1,8 ou da avaliação feita para risco contabilístico 

daquele edifício, para a Caixa, a avaliação feita pelos respetivos revisores foi de 1,9. Em 

conversa com o presidente do Conselho de Administração da Caixa Agrícola de Leiria, 

conseguiram um princípio de acordo que só foi possível à data. Houve pessoas que 

falavam também de secretismo, mas não havendo qualquer garantia que se pudesse 

negociar, era precipitar referir o que é que estava a ser equacionado, e só naquela data 

houve essas condições, embora pensasse haver ali ainda pormenores que deverão ser 

abordados e ultrapassados. O edifício está numa zona bem localizada, em breve terá a 

mais-valia do Jardim das Almuinhas, mas que, acima de tudo também necessita de 

alguma revitalização e o que eles pensam é que valerá a pena apostar na aquisição, não 

só para desenvolver um projeto de auditório para terem uma sala e espaços de apoio à 

Assembleia Municipal de Leiria e que se possam todos orgulhar daquilo que é uma parte 

do chamado poder local. Aquela situação que tem tido comentários dessa natureza, regra 

geral sem fundamentação, a verdade é se pôs aquela possibilidade sabendo que aquele 

imóvel no mercado atual poderá até valer muito mais dinheiro. A questão que se põe é da 

utilidade e naquilo que já avaliaram, o que alguns já tiveram oportunidade de ver, é um 

edifício que valerá a pena apostar na sua aquisição para os fins que consideram ser 

extremamente importantes. Não vale a pena relembrar a quantidade de reclamações de 

alguns deputados municipais em relação às instalações utilizadas para a Assembleia 

Municipal. Disse não valer a pena dizer que se calhar aquela possibilidade irá 

complementar outras que existem na cidade, nomeadamente em termos municipais e 
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portanto, pensam estar devidamente fundamentada aquela possibilidade de aquisição do 

edifício.  

Lembrou e porque a questão lhes foi colocada, fez uma pequena resenha dos imóveis que 

foram comprados desde 2009. Para além do edifício Paço Episcopal onde será instalada a 

loja do cidadão, que teve um revés e já vai em cerca de 7 meses de atraso, porque com a 

alteração à lei, cada vez que houver um concurso e haja um concorrente que recorra de 

determinada decisão, nesse caso da adjudicação, o processo automaticamente fica 

suspenso. Conseguiram autorização do juiz para o levantamento da suspensão e que 

fizeram foi o contrato com quem ganhou, remeteram ao Tribunal de Contas e aguardam a 

sua discussão para iniciar as obras.  

O antigo edifício da EDP, é um processo ligado à Ciência Viva, O Centro de Inovação que 

está a ser articulado com a Secretaria de Inovação, a Dra. Fernanda Rollo que definiu um 

conjunto de trabalhos que têm que ser elaborados por pessoas que têm perfil necessário 

para o efeito e que começará a sua atividade em Setembro próximo.  

Naturalmente que as questões que vão sendo suscitadas de ser ali ou acolá, depende 

muito na celeridade com que as coisas possam acontecer e às vezes intenções sobre 

adaptações de espaços, intervenções que possam ser longas e, por vezes são sujeitas a 

novas dificuldades decorrentes de recursos, que levam à suspensão do procedimento por 

falta de empresas para executar a obra, começa a ser uma tónica que cada vez está a ser 

mais transversal ao país e portanto, têm que ter capacidade de alguma tolerância, 

sabendo o que querem fazer, poderem ter mais tempo para que as coisas se possam 

concretizar. Os primeiros interessados como devem compreender, serão os membros da 

Assembleia Municipal, mas depois é transversal aos restantes órgãos de município, 

porque correm alguns riscos da falta de respostas de agentes económicos, 

nomeadamente da área da construção e por isso, poderá haver também alguns atrasos 

decorrentes da atual situação. Nesse contexto o que acrescentou, é que aquela proposta 

de aquisição do edifício no futuro ficará devidamente justificada. Não é um edifício para 

ficar ao abandono, não é edifício que se pretenda demolir, na verdade não é o que está 

em causa. O que se quer, é preparar o edifício para instalar a Assembleia Municipal e 

depois os outros espaços dentro daquilo que referiu e tem a ver com o encaminhamento 

de serviços municipais que irão para ali temporariamente até que se concluam as obras 

de reabilitação do atual edifício municipal, e naturalmente depois, a abordagem às 

entidades que já manifestaram interesse de ali serem colocadas.  

Intervenção do senhor Deputado Ricardo Gomes (PS)  

Cumprimentou os presentes. 

Começou por recordar que a Assembleia Municipal não tem instalações próprias, que há 

muito são ambicionadas, e que seria de todo o interesse encontrar uma solução para dar 
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resposta a esta situação que se arrasta há já vários anos. Disse que os auditórios que 

têm vindo a ser utilizados para as sessões da Assembleia Municipal colocam algumas 

limitações ao exercício das funções dos deputados municipais, vereadores, presidente e 

secretariado. Deu como exemplo a disposição dos grupos municipais no auditório e a falta 

de espaço entre filas, a necessidade de recorrer ao púlpito aquando de cada intervenção e 

a ausência de gabinetes para reuniões de grupos de trabalho e para receber os munícipes 

que queriam com eles reunir para discutir determinados assuntos. Também referiu que o 

público e meios de comunicação social poderiam ter melhores condições para assistir às 

assembleias. Referiu que há um conjunto de situações que importa resolver e que só 

serão resolvidas, se existirem instalações próprias e com dimensão adequada às 

necessidades da Assembleia Municipal.  

Face ao exposto, referiu que a Câmara Municipal de Leiria propõe-se adquirir um edifício 

que pertence à Caixa de Crédito Agrícola, junto ao futuro Jardim da Almuinha Grande que 

se encontra atualmente em construção, para instalar a Assembleia Municipal e outros 

serviços como o arquivo municipal, que se encontra disperso e com falta de espaço. 

Destacou o facto do edifício se localizar numa das zonas da cidade que irá valorizar no 

futuro, como resultado das intervenções em curso e outras previstas para as imediações 

do imóvel. Referiu também que o edifício a adquirir se localiza junto a uma das principais 

Avenidas da cidade, Avenida 22 de Maio, pelo que caso venha a ser instalada a 

Assembleia Municipal neste edifício, esta passará a ter uma maior visibilidade e, 

consequentemente, uma maior proximidade à população. No que se refere ao 

estacionamento, referiu a existência de um parque de estacionamento privativo afeto ao 

edifício, bem como a proximidade ao parque de estacionamento de apoio ao futuro Jardim 

da Almuinha Grande. 

Referiu que a visita ao edifício organizada pela Assembleia Municipal, no passado dia 27 

de julho, permitiu esclarecer algumas dúvidas relativamente à solução proposta para a 

instalação da Assembleia Municipal. Apesar do edifício se encontrar em leito de cheia, 

como resultado da proximidade ao rio Lis, encontra-se protegido por um dique de terra e 

um muro em betão que permite reduzir esse risco de inundações provenientes do 

transbordo do rio Lis. Referiu que o maior risco de inundações poderá dever-se à falta de 

capacidade do sistema de drenagem das águas das chuvas recolhidas na zona ocupada 

pelo edifício, já que os terrenos na envolvente do edifício estão a uma cota ligeiramente 

mais elevada, fazendo com que a água da chuva possa acumular-se nessa zona, caso o 

sistema de drenagem deixe de ter capacidade de escoamento. Acontece que, de acordo 

com aquilo que apurou, nunca houve problemas de inundações naquela zona decorrentes 

dessa situação, de qualquer forma, é um cenário que poderá ocorrer e, caso a proposta 

de aquisição do edifício venha a ser aprovada, refere que seria importante ter este aspeto 
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em consideração relativamente à ocupação do piso -1. Ainda relativamente à utilização do 

edifício para a Assembleia Municipal e outros serviços, referiu que o edifício já dispõe de 

instalações sanitárias e elevadores, está dotado de um conjunto de infraestruturas que 

permite às pessoas com mobilidade reduzida aceder ao edifício, se bem que essas 

acessibilidades deverão ser melhoradas. Existem várias salas que poderão facilmente ser 

adaptadas para gabinetes de apoio à Assembleia Municipal e às comissões especializadas, 

entre entras funções. Referiu que o aspeto que lhe suscitou mais dúvidas tem a ver com 

as dimensões do auditório, que parecem reduzidas face às necessidades da Assembleia 

Municipal, mas observado a envolvente do edifício refere que é possível aumentar a área 

útil desse espaço e dotá-lo das condições necessárias para a realização das sessões da 

Assembleia Municipal, de modo a que todos possam interagir de uma forma mais 

dinâmica e confortável. Refere que o alargamento da área útil do auditório poderá passar 

por aumentar a área de implantação do edifício, expandindo o auditório para o exterior, 

ou ocupar parte da área do módulo central do edifício, zona dos claustros.  

Concluiu, referindo-se ao facto do edifício poder também vir a ser utilizado para outro tipo 

de ocupação, para além da Assembleia Municipal e outros serviços do município, e daí 

retirar o retorno do investimento que venha a ser feito na aquisição e adaptação do 

mesmo. 

Intervenção do senhor Deputado Teófilo Santos (PSD)  

Cumprimentou os presentes. 

Disse ter gostado de ouvir o senhor Presidente e foi pena que antes da convocatória não 

tivesse havido uma reunião com a Comissão de Líderes para discutir com os senhores 

deputados acerca do novo edifício onde vai ficar a Assembleia Municipal. Achou que os 

deputados seriam uma voz ativa, deviam falar, conversar, reunir para discutir em 

conjunto a situação. Mas não era isso que estava em causa, era o edifício com um 

determinado valor e percebeu que esse valor com que a Câmara irá comprar umas 

parcelas, poderia comprar todo o edifício e depois arrendá-lo, ou parte dele à Caixa 

Agrícola ou mesmo com comodato. Por um lado, achou que a Câmara devia preocupar-se 

também com o urbanismo e o Jardim que lá existe, aquele edifício é demasiado feio, 

merece uma intervenção, e essa intervenção é importante para que isso seja uma visão 

global, o enquadramento com o Jardim. Em 2.º lugar não se explicaria que se comprasse 

um edifício para a Assembleia Municipal, um edifício com 2 milhões de euros que irão 

gastar para as obras. Têm o edifício da Zara, o topo Norte do Estádio que com os 500 mil 

euros resolveria o problema da Assembleia Municipal, nas freguesias, o saneamento, as 

zonas industriais que também seria necessário, dinheiro muito mais bem gasto do que 

comprar o edifício. Disse perceber muito bem o Presidente quando disse que ia comprar 

aquilo para vários fins. Se a intenção seria comprar aquilo para vários serviços, achou que 
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se devia comprar e que o preço pode ser importante e justo mas deviam suspender a 

proposta e falar com a Caixa Agrícola para comprar todo o edifício.  

Intervenção do senhor Deputado Gastão Neves (CDS)  

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que têm que ser coerentes com as propostas, o pensamento cívico de 

modernismo e, sobretudo, nomeadamente da Assembleia Municipal. Quando foi cabeça 

de lista, na 1ª hora tornou pública a necessidade e no seu manifesto eleitoral colocou 

desde o 1º momento em que anunciou a candidatura, a questão da dignidade da 

Assembleia Municipal. No seu no manifesto colocaram essa questão, que seria uma 

prioridade. Relativamente à questão do edifício da Assembleia Municipal, felicitou o 

senhor Presidente pela ousadia de em tão curto espaço de tempo, ter encontrado e 

apresentado uma solução à Assembleia. A questão que lhe faz colocar alguns reparos 

Independentemente da questão que ali foi levantada pelo senhor Presidente ainda em 

exercício e que suspendeu as funções, enfim, por razões que todos perceberam e 

manifestaram com agrado que tenha suspendido as funções dada a alguma 

incompatibilidade que pudesse surgir naquela matéria e até por uma questão ética. O 

senhor deputado Teófilo Santos falou que questão deveria ter sido participada aos 

interessados, que são todos eles e aí o sentido de oportunidade que pode ser uma 

oportunidade de negócio, mas não é uma oportunidade de participação dos membros da 

Assembleia Municipal que, no fundo representam os cidadãos no geral. mas havia ali 2 ou 

3 questões que achou que de facto, manifestaram alguma precipitação e de que 

resultaram algumas dúvidas. Receberam até alguma informação e por uma questão de 

respeito deviam ter recebido mais, nomeadamente as avaliações dos peritos, deviam 

inclusivamente ter recebido informação da descrição predial do prédio e deviam ter 

recebido a informação que consta do teor das cadernetas prediais. 

Teve o cuidado de consultar as cadernetas prediais e houve uma questão que lhe coloca 

dúvida. Não obstante o valor mas, nomeadamente quanto à utilização do uso e das 

servidões de passagem para a utilização das caves, não viu o edifício e entendeu também 

que dada a precipitação e as suas obrigações profissionais não é num curto espaço de 

tempo, numa visita com membros da Caixa agrícola que o edifício deve ser visto pelos 

deputados municipais e com um e mail a dizer, tragam quem quiserem, quer dizer, 

parece aquelas festas, venham e tragam um amigo. Não, têm que ir munidos de técnicos 

e de pessoas capazes, para fazer a avaliação. Na descrição predial não tive acesso às 

certidões da conservatória, mas do teor das certidões das cadernetas prediais, consta, ou 

por outra não consta o que afeta à fração A, B, E e F, haja área integrante daquelas 

frações, ou seja, não está afeto àquelas frações qualquer espaço de logradouro, pelo 

menos não consta da inscrição predial. A área do logradouro que existe está afeta à 
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fração D, ou seja, a área do logradouro é uma área que não é deles, não viu no contrato 

ou na proposta que haja por parte da Caixa Agrícola uma constituição ou uma obrigação 

de passagem, diga-se, uma servidão de passagem seja de que natureza for, portanto, 

preocupou-o, porque estavam a comprar um edifício sem direito de passagem às caves, 

só com o especial favor da Caixa Agrícola é que poderão usufruir do espaço ou então, 

eventualmente, não têm direito a usufruir do espaço de logradouro. Por outro lado a 

questão do valor, sabem pela voz do senhor presidente e não puseram sequer em causa 

a idoneidade e a veracidade da avaliação, de 1,8 ou seja o que for, contudo atualmente a 

autoridade tributária tem aqueles valores para efeitos de IMI devidamente corretos e 

atuais muitas vezes muita acima, acima do valor de mercado. A questão daquele espaço 

estar a ser valorizado pela Câmara com o Jardim da Almuinha Grande, é uma vantagem 

que é do município e não uma vantagem do vendedor, que é lá que a Câmara estará a 

fazer investimento público. Que a Câmara esteja oportunamente e antecipando a 

finalização da obra a tentar adquirir por um valor relativamente justo, achou bem aquele 

valor que já foi determinado em 2016 e achou que estavam a comprar um bocadinho 

acima do valor de mercado, mas isso é a questão da oportunidade, não será significativa 

a diferença. Disse que gostaria de ver ali e uma vez que é um espaço que vai ser do 

município, naquela proposta para poderem aprovar em consciência, quais as intervenções 

que vão ser feitas naquele edifício, para o dotar das tais valências que o senhor deputado 

do PS falou, porque é muito bonito, irem a um edifício e dizer ok, O espaço do anfi-teatro, 

não é um espaço que chegue, mas como ele não foi lá porque não é da área da 

construção civil, não tem conhecimentos nenhuns, quer dizer, percebe pouco de direito 

mas de Engenharia não percebia nada. Disse que gostaria de ver uma proposta da 

Câmara nem que fosse um estudo prévio da câmara a dizer previsão orçamental, uma 

pequena maquete que pudesse ali aprovar. A questão é que estavam ali a aprovar um 

determinado valor que deram como justo dado a localização, dado a oportunidade e até 

necessidade, contudo, não sabem se depois lhes será apresentado um orçamento de 2 

milhões de euros ou 500 mil euros, ou 300 mil, ou 100 mil para o dotar das competências 

e das valências que necessitam. 

 Intervenção do senhor Deputado Heitor de Sousa (BE)  

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que aquele se fosse preparado a sério, mereceria a realização de uma 

Assembleia Municipal Extraordinária. De facto, construir ou dotar a Assembleia Municipal 

de instalações próprias dignas e capazes de oferecer aos cidadãos de Leiria, uma 

instituição que aumente a possibilidade e a capacidade de relacionamento direto com os 

cidadãos, seria uma oportunidade e é uma oportunidade que a Assembleia Municipal não 

deveria enjeitar e deveria discutir aprofundadamente essa hipótese. No entanto, o senhor 
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Presidente da Câmara optou por levar ali uma proposta bastante atamancada, aliás, 

surpreendentemente atamancada para quem, como o caso do senhor Presidente Dr. Raul 

Castro é tido como um dos autarcas modelo do ponto de vista da gestão financeira do 

Município de Leiria. De facto, um especialista em gestão financeira não deve, apresentar 

uma proposta em que não tem sequer uma ideia do tipo de orçamentação das obras que 

serão necessárias para adaptação do edifício, não tem uma proposta de discussão de 

localizações alternativas para aquele mesmo efeito, porque não há certamente na cidade 

de Leiria, uma única localização possível para um espaço para a Assembleia Municipal de 

Leiria. Portanto, a Câmara deveria ter feito o trabalho de casa, de estudar várias 

localizações possíveis que escapassem a algumas das objeções que foram ali feitas e com 

toda a propriedade, nomeadamente o deputado Ricardo do Partido Socialista que lhes 

chamou a atenção que aquele é  um edifício ilegal, está construído em leito de cheia e do 

ponto de vista da política geral do ordenamento do território urbanístico, não deveria ser 

admissível a construção de edifícios em leitos de cheia, e portanto, os alertas que o 

senhor deputado Ricardo lhes levou ali relativamente às hipóteses do edifício poder sofrer 

algumas agressões ambientais e vive-se numa época de extremos ambientais e convém 

sublinhá-lo, e que de hoje para amanhã pode tornar-se uma catástrofe e uma ameaça 

séria ao ordenamento e ao planeamento territorial. Há um conjunto de medidas de 

prevenção, de gestão preventiva da ocupação do espaço urbano, que importa ter em 

consideração, e é por isso que se desencoraja. É verdade que o edifício já tem várias 

décadas de construção e na altura se calhar, as prevenções e as políticas de ordenamento 

do território não eram tão rigorosas quanto são atualmente, mas localizar uma 

Assembleia Municipal, portanto uma instituição, num edifício que está construído em leito 

de cheia e ainda por cima fazer obras com certeza de adaptação e melhoria, que 

provavelmente vão aumentar a impermeabilização do terreno à volta desse edifício, são 

coisas que merecem a sua profunda reserva e oposição em relação à proposta. Portanto, 

crê que o conjunto de dúvidas que até ali tinham sido levantadas, e certamente que 

outros deputados e deputadas o poderão fazer até ao final daquele ponto, aconselhou a 

que a Câmara ponderasse melhor a proposta e que não só levasse ali à Assembleia 

Municipal outras localizações possíveis para a instalação da Assembleia Municipal. Ele já 

ouvido falar noutras alternativas, por exemplo, no centro cívico, também se falou na 

possibilidade da Assembleia Municipal se poder instalar naquele edifício, ou outros já ali 

referidos, por exemplo, no topo Norte do estádio municipal que tem espaço suficiente 

para poder ter um auditório com aquelas dimensões e dotado de todas as comodidades e 

valências necessárias para o bom trabalho dos deputados e deputadas e também para 

uma boa assistência em público e o trabalho da comunicação social. Por exemplo, as 

sessões poderem ser em vídeo, gravadas e transmitidas on line para todos os cidadãos de 
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Leiria que quisessem acompanhar, e portanto, houve ali um conjunto de componentes de 

decisões que mereceriam uma maior e melhor ponderação, e sobretudo, uma maior 

discussão na cidade. Teve ocasião e sendo deputado Assembleia Municipal de Lisboa há 

alguns anos, lembrou-se quando se decidiu que o antigo Cinema Roma iria ser o Fórum 

da cidade de Lisboa, portanto, o local privilegiado onde seria instalada a Assembleia 

Municipal de Lisboa, disse lembrar-se que foi uma discussão largamente discutida na 

cidade, com a participação de cidadãos, com todos os partidos a participarem e opinar 

sobre aquela possibilidade. Disse não perceber bem a urgência daquela decisão ser 

tomada naquela altura e não ser tomada, por exemplo, em Setembro ou até mesmo mais 

tarde, com melhor e maior preparação, e sobretudo, que não tenha a participação apenas 

dos partidos políticos mas também de todos os cidadãos que pudessem opinar sobre 

aquela questão. Não estava ali em causa, de todo, a urgência da Assembleia Municipal ter 

instalações próprias, todos os partidos nas suas campanhas eleitorais, colocaram isso 

como um dos objetivos importantes da legislatura municipal, eles também o fizeram 

também defenderam que a Assembleia Municipal de Leiria devia ter instalações próprias 

dignas, mas essa unanimidade política que atravessa todos os partidos, não justificou que 

se decidisse sobre uma proposta muito mal-amanhada, sobretudo, muito pouco clara.  

Intervenção da senhora Deputada Maria Teresa Neves (PCP)  

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

A Assembleia Municipal de Leiria nunca esteve condignamente instalada. A necessidade 

de estar dotada de instalações dignas e adequadas ao seu funcionamento é uma 

evidência notória.  

Seria natural que quando se pretendesse resolver esta insuficiência e estudar as 

hipóteses de possível instalação isso fosse abordado em primeira mão no seio da 

Assembleia. Seria este o proceder lógico, porque, como diz o povo, a César o que é de 

César.  

Mas não foi isso que aconteceu. Sem que alguma abordagem da questão no seio da 

própria Assembleia ou em reunião específica da Mesa com os grupos municipais tivesse 

ocorrido, a Câmara, ou talvez, melhor dizendo, o PS, quer colocar-nos nas mãos parte de 

um prédio urbano sito em Arrabalde da Ponte, Marrazes.   

De supetão, aparentemente a partir do nada, fez-se luz e surgiu a solução 

verdadeiramente milagrosa de dois em um: instalações para a Assembleia Municipal e 

para o Arquivo Municipal.  

A forma algo enigmática e sigilosa como este assunto se desenrolou foi, entre coisas, 

desprovida de lisura para com as várias forças políticas aqui representadas. Para o PS 

este é um facto consumado que quer ver furtado à discussão democrática. Veio à 

2018,ASSM,I,ED,21 - 05-12-2018



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 5/2018, de 31 de julho - Quadriénio 2017/2021  14 

discussão da Assembleia apenas e só porque legalmente, pelos valores em causa, este 

órgão tem de autorizar previamente.  

Por isso o PCP não participou na operação de faz de conta da visita às frações da Caixa de 

Crédito de Leiria que no passado recente constituíram a sede e instalações da 

Cooperativa Agrícola de Leiria e Marinha Grande.   

Mas a verdadeira questão é este negócio em si mesmo nas várias abordagens possíveis.  

Este é um edifício que não devia estar construído onde está, como todos sabemos, e o 

melhor dos pontos de vista urbanístico e ambiental era a sua demolição;  

É um edifício que, a ser adquirido e afeto aos fins propalados, ainda vai precisar de 

significativas obras de requalificação e adaptação;  

É um edifício com uma arquitetura lamentável que, pela carga simbólica que tem a 

arquitetura, desvaloriza de facto o poder funcional que se diz pretender atribuir-lhe e, 

desde sempre, desfeia o espaço urbano envolvente;  

Mais uma vez é a defesa de interesses privados o móbil da ação da maioria PS. Esta 

operação visa essencialmente resolver um problema à Caixa de Crédito de Leiria – 

sociedade financeira contra a qual nada de particular nos move – e o resto é, pelas 

circunstâncias, apenas um bom pretexto.   

Para instalar a Assembleia e o Arquivo há alternativas, assim se queira.  

O Grupo Municipal do PCP já sugeriu a compra pelo Município de importante património 

edificado da cidade e do concelho, que custa várias vezes menos e que muito bem 

poderia acomodar, entre outras valências, a Assembleia Municipal, como é caso das 

antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho, na Sismaria de Marrazes. E para o 

Arquivo também se poderia estudar o aproveitamento de outras instalações. Até porque 

este edifício está instalado em leito de cheia, nos solos de aluvião do Rio Lis, zona húmida 

por excelência. Pelas razões expostas, em primeiro lugar por se tratar de um negócio 

muito conveniente para o atual detentor da propriedade, votámos contra. 

Intervenção do senhor Deputado Domingos Carvalho (PSD)  

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que da forma que aquele ponto lhes foi apresentado, estavam a 

debater 2 matérias. Estavam no fundo a debater uma questão do negócio imobiliário, 

estavam a iniciar o debate da instalação da Assembleia Municipal e eventualmente, 

aquele ponto poderia servir para casar as 2 matérias. No que toca ao negócio imobiliário, 

por várias razões, muitas delas já aduzidas, por anteriores intervenientes, em particular, 

pelo colega de bancada Dr. Teófilo Santos, só faria sentido para o município, a aquisição 

íntegra do edifício, a aquisição parcial do edifício não faz qualquer sentido, limita a 

capacidade de intervenção da Câmara naquele edifício, limita no sentido de condicionar, 

estando de facto, numa zona que tem as condicionantes que também já foram ali 
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referidas mas que, obviamente, sendo um edifício edificado, fosse aquele o maior mal, a 

verdade é que historicamente não é uma zona que tenha tido complicações, referiu-se à 

questão de estar em zona de aluvião e a verdade é que achou pertinente, crucial, que a 

câmara entendendo que é um negócio em termos imobiliários que releva para o 

município, a Câmara devia tentar forçar no sentido claro negociação da totalidade do 

edifício, negociando com a Caixa de Leiria, a cedência em regime de comodato, como seja 

a cedência do espaço que eles usam como eminentemente o espaço da agência bancária. 

Aquele assunto tem que ser encarado de outra maneira, não lhe pareceu que fizesse 

sentido até porque sem a integralidade do edifício, não viu muito fácil ocupação do 

edifício em benefício da comunidade e do Município. A instalação da Assembleia Municipal, 

perceberam que não seria fácil, seria onerosa, mas houve uma questão que revelou e que 

fosse dita, e como disse o Ricardo Gomes, um dos desígnios do Presidente da Assembleia, 

é um desígnio antigo das sucessivas assembleias municipais e dos seus deputados, não é 

propriamente dos presidentes da Assembleia. Há deputados municipais que são 

presidentes, mas os deputados municipais que são a Assembleia é que sempre tiveram 

esse desígnio. Referiu aquilo para que tivessem consciência, como também já ali tinha 

sido referido que o debate, a análise, a projeção do que é que é necessário, é algo que 

tem que ser feito, definido, debatido e concretizado. Deveriam passar a um projeto que 

se pretende materializar para o local onde ele terá que ser albergado, o inverso poderá 

ser complicado. Pediu ao senhor Presidente que a questão imobiliária que é uma questão 

eminentemente que a Câmara deve ter definida antes de ali a levar, negociar com a 

administração da Caixa de Leiria, no sentido daquilo que foi referido se entenderem que é 

negócio, a compra da totalidade do edifício. Até porque ele vai ficar encravado num 

espaço nobre da cidade, o Jardim da Almuinha Grande e, portanto, é extremamente 

importante que seja visto como um enclave que têm que servir para valorizar aquele 

espaço. Pediu para ponderarem a possibilidade daquele aspeto. O outro, já da instalação 

da Assembleia, se o senhor Presidente da Assembleia assim o entender, talvez seja um 

bom ponto de partida, começarem a definir qual é o espaço físico, definição do interior 

não do exterior, é do interior que necessitam para que possam funcionar em condições.  

Intervenção do senhor Deputado Luís Pinto (PS)  

Cumprimentou os presentes. 

Disse que aquela era uma assembleia naturalmente histórica, que ele seria 

provavelmente dos deputados com mais anos de exercício naquelas bancadas e aquele 

era uma reivindicação, de facto com barbas, que era transversal a todos os partidos. 

Poderiam ali dissecar, fazer daquela ou outra maneira, mas no essencial em política e 

sobretudo, porque aquele é o órgão por eleição político do concelho, o que ali o levou foi 

precisamente regozijar-se por finalmente, e tiveram desde a 1ª hora da tomada de posse 
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na Assembleia, a promessa do Presidente António Sequeira de chegarem a uma conclusão 

e, desde logo foram avançadas e pensadas várias possibilidades, vários edifícios para 

uma possível localização da Assembleia, mas, desde muito cedo, houve um 

empenhamento e a vontade de que seria no mandato atual, que a Assembleia, ficaria 

bem instalada. Aquela proposta trouxe muitas coisas boas, a localização, o facto do 

próprio enriquecimento como foi chamado à atenção que, o próprio Jardim da Almuinha 

Grande trará o edifício e o contributo das obras que o Município possa fazer nele, que 

possa ali passar a ser um edifício de referência ao invés daquilo que sucede atualmente, o 

valor patrimonial, não é isso que todos reconhecem esteja em causa e a necessidade do 

município que é a capital de distrito, ter a capacidade de instalar um conjunto de 

organismos que são muito importantes para o desenvolvimento e que muitas vezes a 

Câmara sucessivamente não tem tido a capacidade de dar resposta e dizer que estão 

disponíveis para aquele espaço, para aquela solução. Analisando todo o conjunto, 

pareceu-lhe que deveriam parabenizar a autarquia por finalmente, terem uma solução e  

mesmo não tendo ali todas as despesas de recuperação que, o edifício traga consigo, a 

verdade é que também deviam àquele executivo o benefício da dúvida, da boa gestão que 

é aquilo que tem caracterizado o mandato de Raul Castro. O grupo do Partido Socialista e 

muito sinceramente, em termos pessoais foi com muito orgulho e um grande regozijo que 

viu finalmente, que a Assembleia Municipal terá um edifício com dignidade para poderem 

todos exercer as suas funções.  

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD)  

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que estava sensibilizadíssimo com as palavras do deputado Luís Pinto 

e ainda o tornaram mais sensibilizado, ficou com o coração cheio, porque se vai conseguir 

transformar um mamarracho que ali está numa pétala dourada do Jardim da Almuinha 

Grande e com isso resolve-se a nossa vida, será fantástico, toda a gente estava feliz, 

contente, graças a Deus descobriu-se a pólvora e, portanto, estavam ali maravilhados. 

Mas o trabalho da Assembleia é um trabalho político, ela tem que ter as suas 

funcionalidades aptas ao trabalho político que a lei atribuiu e aquilo que tinham que fazer 

era procurar encontrar essas condições para poderem funcionar condignamente de acordo 

com aquilo que a lei atribuiu. Recordou que foi orçamentado, há um tempo, um valor à 

volta de 400 mil euros, e hoje há uma proposta de aquisição do edifício por 1 milhão e 

600 mil, mais as obras de adaptação que serão necessárias fazer no edifício indo um 

bocadinho mais além do que aquilo que tinham falado no início. Houve também ali uma 

questão que foi muito bem explanada pelo líder do grupo do PSD que é a questão da 

metodologia; Então os grupos não foram chamados a reunir com o Presidente da Câmara 

nem da Assembleia para opinarem, ver, se estariam de acordo ou não para tudo ser 
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devidamente presente? Porque, e confessou não saber se haveria urgência e apesar das 

deficientes condições em que trabalham. Não estão propriamente na penúria, não 

deixaram de fazer aquilo que tinham que fazer por causa disso, será que é um negócio de 

oportunidade e que vão ali embarcar naquela situação? Disse ter largas dúvidas. A 

questão que foi ali muito bem levantada pelo senhor deputado do Partido Socialista, 

Ricardo Gomes, do edifício estar em leito de cheia, já tinha pensado nisso, mas ele foi de 

tal forma eloquente a sublinhar essa preocupação que ainda ficou mais pensativo porque, 

ver ali umas pastas de arquivo a boiar se houver inundações, não era coisa que gostasse 

de ver, ainda por cima sendo do arquivo municipal. A sua vontade enquanto cidadão, era 

que limpassem o terreno e mandassem demolir o edifício, mas se aquilo tem um valor 

patrimonial e pertence a alguém, também não tinha o direito de o fazer. Exprimiu que 

tem largas dúvidas que seja funcional, mesmo com as obras de adaptação, porque a 

qualidade da construção do edifício é tão má que o dinheiro que se lá vai gastar para pôr 

aquilo minimamente funcional colocou-lhes dúvidas sobre aquilo que é o dispêndio do 

erário público num edifício daqueles.  

Intervenção do senhor Deputado Paulo Pedro (PS)  

Cumprimentou os presentes. 

Disse que tal como o Luís Pinto, também ele há 28 anos que fazia parte da Assembleia e 

desde essa altura que nunca exigiram da parte da Câmara e da presidência da 

Assembleia, melhores condições para trabalhar. Começaram por se instalar no Salão 

Nobre, depois o Centro Associativo e mais tarde aquele Teatro. É um facto que anseiam 

há muito com condições dignas de trabalho, o deputado João Cunha disse ali que tinha 

ficado maravilhado com a intervenção do Luís Pinto, e ele próprio também ficou porque e 

realçou a necessidade que a Assembleia tem de novas instalações. Se aquelas são as 

instalações ideais, provavelmente com algumas adaptações serão. Disse que lhe pareceu 

uma boa oportunidade, aquela aquisição para o património municipal e ainda mais porque 

o edifício não irá servir só para a Assembleia Municipal poderá ter até alguma 

rentabilidade como o que o senhor Presidente já ali dito e portanto, pareceu-lhe uma boa 

oportunidade e que se devia seguir em frente. Todos compreenderam que a oposição tem 

necessidade de empolar ali todos os argumentos e mais alguns, é a função deles. 

Intervenção da senhora Deputada Laura Esperança (PSD)  

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Entrei pela primeira vez como membro desta AM, por inerência em 2002. 

Estando agora como membro eleito e, embora as pessoas não sejam todas as mesmas e 

os partidos tenham alterado as suas composições, os erros são os mesmos e as pessoas, 

em geral, mais atentas e com mais informação, estão cada vez mais críticas dos nossos 
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comportamentos e, assim cada vez são menos as que se identificam connosco porque 

todos os dias repudiam atos que fazemos colocando-nos todos ao mesmo nível e, por isso 

são cada vez menos pessoas a votar e a ver-nos como participantes na construção de um 

futuro mais justo e mais equitativo para todos. 

Acham eles e, bem, que não estamos aqui para os servir, razão do meu propósito e 

certamente de muitos de nós. 

Razão também pela qual não possa deixar de evidenciar a forma como a justa ambição 

de melhores condições de trabalho e funcionamento da AM, se precipite num jogo 

político-partidário, em que a maioria que agora existe na AM possa deliberar 

maioritariamente, sem precisar da votação dos outros. Por isso não me revejo do que já 

aqui hoje foi dito, de que o papel da oposição é votar contra. 

Se o negócio era para nos beneficiar, porque razão não fomos chamados, com tempo a 

participar e a pronunciarmo-nos sobre as mais elementares perguntas;  

O que precisamos para funcionar melhor já que as atuais condições não são as ideais? 

O que queremos da nossa Assembleia Municipal de Leiria, que futuro? Onde? 

Ainda que não se tenha começado bem e se leia na comunicação social que o negócio já 

está feito, agradeço o convite para visitar as instalações, que eu bem conhecia enquanto 

cliente da Cooperativa Agrícola dos Concelhos de Leiria e da MG, mas não conhecia no 

seu todo. 

Se até aí eu tinha uma esperança secreta de que o espaço talvez pudesse vir a adaptar-

se para a AM, o mesmo já não acontecia para o Arquivo Municipal de Leiria, porque para 

mim não faz sentido estar num imóvel tão dispendioso e com aquelas características. 

Fala-se também de que o referido imóvel se poderia utilizar cumulativamente para 

instalar provisoriamente os serviços do Município ou outros, julgo que o Centro 

Associativo Municipal, enquanto decorrerem futuras obras. Para uma boa gestão de 

recursos públicos, comprar para uma utilização para estes fins, salvo melhor opinião não 

me parece uma boa opção. Que se opte por uma renda, naturalmente bem negociada e 

em local que não desprestigie o que se muda, mas se tiver de ser, às vezes vale a pena o 

sacrifício para o benefício que terá depois. 

Fui a primeira a chegar e acompanhei todo o percurso, do que afinal não é o imóvel, são 

as frações A, B, E e F de um prédio que não foi construído para serviços compatíveis com 

o que necessita uma AM, com uma largura desproporcional ao comprimento, há muito 

tempo desocupado, de difícil rentabilização, onde também existe um Banco, aliás a Caixa 

de Crédito de Leiria, que recentemente comemorou os 100 anos de existência e que 

muito nos deve orgulhar pelo serviço que tem prestado a Leiria, que tem ido muito para 

além da prestigiada Instituição Bancária que nasceu na Urqueira, Concelho de Ourém. 
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É uma decepção e um desapontamento verificar que não tem nem terá facilmente 

condições mínimas, sem se fazerem obras de adaptação avultadas que permitam o que 

ambicionamos e para o público, este o mais prejudicado, porque o espaço das sessões é 

também muito pequeno e desadequado, promovendo o inverso do que deve ser o nosso 

interesse, que é fazer por aproximar e motivar a participação de mais pessoas nas 

decisões do Concelho.  

Acresce ainda o facto de hoje não podermos pensar adquirir um imóvel, já de si caro, que 

necessita de obras de grande valor e para serem utilizadas e para funcionar necessita 

ainda de uma estrutura de RH e de serviços, ainda que mínima, quando o foco de hoje já 

hoje é, e, ainda mais se irá verificar no futuro, optando, mesmo no sector privado, pela 

otimização e partilha de recursos e, em Leiria, há ainda muitos locais por onde escolher 

onde isso seja possível, mesmo no Edifício Zara, conforme julgo que disse há uns tempos 

o Sr. Presidente da Câmara (Sr. Presidente, porque mudou de ideias?) já que há espaços 

com condições de concentração e otimização de serviços que possam acolher a AM, sem 

grandes adaptações. Não se pode resolver um assunto a qualquer preço. 

Penso também que a deslocalização do IEFP – Centro de Formação, que bem precisa de 

novas instalações seria muito mais apropriado porque em vez de 4 reuniões, mais as 

extraordinárias que teriam de ser muito multiplicadas, ajudaria a dinamizaria aquela zona 

e, por isso a aposta do Município para esse local, seria o de interessar-se o exigir perante 

o Governo que se concretizasse essa alteração e não cruzar os braços, desistindo de uma 

coisa que nos faz falta. Se não se fizer agora, vai ter de se começar novamente tudo do 

zero e nunca mais se resolverá este problema, já que somos a única capital de distrito 

que não tem um Centro de Formação. 

Há ainda algo que não posso deixar de evocar que é o estacionamento. As frações juntas, 

por permilagem, têm, se não me foi dito nada inexato, na altura, são 27. Ora a AM 

atualmente tem 33 membros eleitos e 18 Presidentes de Junta. Foi-me dito também que 

enquanto a Caixa de Crédito Agrícola lá estiver que, sendo à noite que se realizam as AM, 

que esta deixaria ocupar todos os outros lugares. Perguntei a mim própria, quando o 

Presidente da AM deixar de ser o atual Presidente ou quando, por uma qualquer razão o 

que hoje é ocupado pelo Banco se o for por outra entidade? 

Por isso, nós estamos aqui a representar os Leirienses e não poderemos votar a favor de 

um negócio, que não é um bom negócio para o Município, que não tem visão de futuro, 

que não resolve os nosso problemas e que vai criar outros e que também não cumpre um 

propósito que deveria ser a primeira preocupação de cada um de nós, que é o de com o 

nosso trabalho e exemplo promover também nos outros o gosto e o interesse pela política 

ativa e, por isso, eu votarei contra. 

Intervenção do senhor Deputado Acácio de Sousa (PS)  
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Cumprimentou os presentes. 

Disse que muitas  intervenções tem havido a propósito daquele ponto da ordem de 

trabalhos a propósito da futura instalação da Assembleia Municipal e ainda bem porque 

também estavam a decidir o futuro de um órgão político do município. Tinham apreciado 

nos últimos dias muito ruído de fundo, acerca daquela aquisição ou daquilo que estava ali 

para ser deliberado. Falou-se naquela Assembleia em falta de clareza, o que muito 

estranhou quando se acusa um negócio de falta de clareza quando se fala em entidades 

que primam pela idoneidade. Falaram ali também que se está a resolver um problema à 

Caixa Agrícola, as contas da Caixa Agrícola são públicas e parece ser uma entidade 

bancária robustíssima a quem de facto, o concelho de Leiria muito deve. De qualquer 

forma, estavam a discutir ali aquilo que é a identificação de um órgão político municipal, 

é o órgão por excelência, como já tinha dito, o órgão que representa os eleitores. Muitos 

deles, não só do PS como da oposição foram vários os deputados, que tinham já tomado 

a palavra e solicitaram veementemente naquele mandato e também nos anteriores, 

melhores condições de trabalho, na sequência daquilo que tem vindo a ser sentido e 

falado já há bastantes anos, no espaço de reunião de trabalho para toda a Assembleia 

Municipal e até que enfim, que tinham uma solução à vista. Sobre a oportunidade da 

desconfidencialidade, a administração da Caixa Agrícola deliberou apenas a 2 de Julho, 

que estaria disponível para consumar a venda daquele edifício, portanto, como é que se 

devia anunciar antes que o edifício seria adquirido pela Câmara Municipal? Sabendo que 

há outros concorrentes, é facto, que se chama uma oportunidade de negócio. Quanto a 

alternativas, o edifício foi construído em leito de cheia, não vai ser construído em leito de 

cheia e, como já foi ali explicado há um muro que protege e garante de alguma forma a 

proteção às cheias do rio Lis, inclusivamente o alteamento do Jardim da Almuinha 

impedirá a entrada de águas vinda do rio. Portanto, deverá haver condutas de 

escoamento de dentro para fora, essas é que tem que ser devidamente cuidadas. Quanto 

a outras alternativas, como obrigar a Caixa Agrícola a vender todo o edifício, tratando-se 

de um edifício em propriedade horizontal, se a Caixa Agrícola não estiver disponível para 

vender as frações que atualmente ocupa, será difícil ou praticamente impossível obrigar a 

Caixa a vender tudo. Mais alternativas, falou-se na Zara mas para lá já estava em curso 

como o senhor presidente da Câmara disse, a instalação da loja do cidadão, ouviu falar 

também do Salão Nobre da Câmara Municipal, que seria novamente um espaço 

emprestado, e onde é que ficaria a recepção protocolar do Município, no Estádio, só 

conhecendo a estrutura do mesmo para se perceber que seria difícil instalar ali um 

hemiciclo, com uma capacidade, não só para os deputados municipais como para todas as 

pessoas que ali acorrem, o Centro Associativo, está ocupado e quanto seria mais barato 

que a recuperação e reabilitação do edifício que estava ali em discussão. Quanto à 
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dimensão da recuperação, naturalmente que terão que ser feitas as benfeitorias normais, 

mas sabiam quais seriam outras mais baratas, estava a ser equacionada e com certeza, 

várias teriam que ser feitas. O que é certo é que se tratava dum investimento em mais 

património municipal que trará valor acrescentado e não ruinoso, tecnicamente será 

património municipal em que futuramente surgirá uma nova zona nobre da cidade e que 

permitirá a instalação de outros serviços municipais que ganham espaço e comodidade 

para quem trabalha e para quem é atendido. O acesso ao logradouro estará garantido 

conforme o Senhor Presidente da Câmara poderá esclarecer, mas estará garantido. 

Quanto à área para funcionar ou destinada à Assembleia Municipal tem por onde alargar, 

disse que chegaria para o Município e para o corpo assembleia, naturalmente que os 

senhores jornalistas ou o público também terão que ter acesso, mas é relativamente fácil 

esse alargamento. Quanto ao arquivo, na deliberação da Câmara não está dito que vai ser 

implantado na cave, mas também as condicionantes são conhecidas e do ponto de vista 

da engenharia já ali foi dito e clarificado pelo deputado Ricardo Gomes, como é que as 

coisas se podem processar, portanto, não previu pastas a boiar ali, e quando falam em 

património documental e património que merece ser preservado, há formas tecnicamente 

fáceis de preservar e o que se sabe é que o arquivo municipal merece de facto, um 

espaço largo, que seja um espaço de depósito e que seja um espaço de acolhimento a 

quem procura o arquivo para diversas consultas. Atualmente, o arquivo municipal tem 

cerca de 3 quilómetros lineares de documentos quando em S. Romão há cerca de 3 

quilómetros de prateleiras, portanto, vejam o diferencial. Quando se vai investir num 

arquivo, deve-se investir para uma previsão de cerca de 15 a 20 anos, portanto, com um 

espaço de crescimento bem claro apesar de cada vez mais falarem em arquivos digitais 

mas de facto, o Município deverá ter a sua memória bem preservada. Aquele é um 

negócio a bom preço, abaixo daquilo que já havia sido apontado, e é uma entidade a 

quem todo o concelho de Leiria muito deve, é uma casa bancária robusta com contas 

auditadas e apresentadas publicamente anualmente. Como leiriense muito devem à Caixa 

Agrícola, mas não será por isso que se fará aquele negócio, ele será feito porque se trata 

de uma que é uma entidade idónea. É um facto que a aquisição vai responder não só aos 

anseios da Assembleia Municipal, mas também da edilidade e da própria administração 

pública. 

Intervenção do senhor Deputado Pereira de Melo (PSD)  

Cumprimentou os presentes. 

Disse começar a perceber porque é que a Câmara não realiza muitas obras, porque ela 

está vocacionada e porque ali só se falava em dinheiro e mais dinheiro. Houve um único 

deputado que falou no aspeto técnico. Aquilo é uma Assembleia Municipal, estava 

centrada num auditório, tinham ali um auditório mas não suficientemente bom. Esteve 

2018,ASSM,I,ED,21 - 05-12-2018



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 5/2018, de 31 de julho - Quadriénio 2017/2021  22 

num auditório em Loures, uma Câmara do Partido Comunista que tem um belíssimo 

auditório feito de raiz e com tudo. Ali tinham uma proposta para o auditório numa sala 

com 67 metros quadrados que se não fosse alterada, daria um metro quadrado por 

deputado, A lusiaves é capaz de ter as galinhas praticamente na mesma dimensão, mas 

como é possível aumentar aquilo, estava para ver como é que irão meter 200 metros 

quadrados que é mais ou menos o que tem aquele auditório lá dentro. Não sabe se o 

edifício comporta sem ficar com muitas colunas pelo meio e com um declive que tem a 

altura na sala. Por fora poderão ter a pérola que o Luís Pinto e o Acácio de Sousa, que já 

foi um homem que esteve à frente de um arquivo, terão possivelmente ali um arquivo 

húmido. Voltando aos 70 mil euros para dar por 67 metros quadrados ou seja 1048 euros 

por metro quadrado que essa sala está para custar, supôs ser um pouco acima dos outros 

preços, os outros andam nos 670, 487 e 489, pressupondo que as cadernetas prediais 

estarão mais ou menos corretas. Houve também a estranheza que a fração A e B estejam 

a ser compradas por valores acima do valor tributário e a C e D por valores abaixo do 

valor tributário. Nos 200 metros quadrados que ali tinham, há a régie que está lá fora, 

uma instalação de ar condicionado que não está lá dentro, o futuro auditório não terá ar 

condicionado, régie, não vai ter nada disso. Foi dos primeiros a pedir instalações 

condignas, mas tendo as instalações atuais e mudar para instalações que dificilmente 

serão melhores, talvez uma pérola no Jardim, mas eles estarão lá dentro e não na rua a 

ver as pérolas. Com a chegada das chuvas, o dique vai-se, pois em1989 com as 

enchentes que houve, aquele dique não resistiria, não estão protegidos, aquele dique é 

insuficiente. Disse que tinham terrenos bons, por exemplo na Avenida do Papa está um 

bom terreno que daria para um auditório, que deve ser construído de raiz porque tem 

características técnicas e que ninguém estava a tomar em consideração. Esperava que a 

Câmara lhes desse um auditório digno como aquele onde estavam e por isso votou 

contra.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro   

Disse ao deputado Gastão Neves que a questão do logradouro estava previamente 

articulada com o maior número de lugares possíveis para afetar aquilo que será, portanto, 

as frações do município caso se venha a concretizar o negócio. Ao deputado Heitor de 

Sousa disse que começou a ter alguma experiência e conhecimento em relação a 

auditórios e hemiciclos. As variáveis que surgiram ao longo dos tempos para instalar a 

Assembleia Municipal tornam-se exequíveis porque a dimensão não era a possível e 

necessária. Foi feito o estudo para a antiga sala do Tribunal do Município e chegou-se à 

conclusão que não cabia, no Salão Nobre da Câmara não fazia qualquer sentido, no 

edifício episcopal o arquiteto autor do projeto, Carrilho da Graça, marcou a sua posição 

enquanto autor do projeto para fazer um teatro para a cidade e não avançar com essa 
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possibilidade disse ele que também não fazia sentido, se  o Centro Cívico não conseguiu 

perceber onde é que poderia funcionar a Assembleia Municipal, no topo Norte do Estádio 

está a ser elaborado um projeto para instalação de serviços públicos, como a direção de 

finanças, o novo centro associativo municipal e empresas de tecnologia de Inovação e 

comunicação da energia, o edifício da EDP, será destinado ao referido Centro Ciência Viva 

e vão começar os trabalhos da equipa liderada pela atual Secretária de estado da 

Inovação, a Vila Portela, será um Centro de Artes, não terá outra possibilidade de 

utilização. Disse também e tendo em conta a intervenção do deputado Domingos 

Carvalho teve o cuidado de contactar o Presidente do Conselho de Administração sobre a 

hipótese de se vender, e não vender porque aquela parcela onde está a agência e o 

Arquivo é deles faz-lhes falta esta, e aquela é a melhor agência que tem no universo de 

agências espalhadas na região e, portanto, está fora de qualquer hipótese a venda desse 

espaço. Também já tinha falado da possibilidade de instalação de outros serviços, e disse 

que a Deputada Laura Esperança falou ali na situação do IEFP, quem indicou ao IEFP 

aquela possibilidade, foram eles, não acolherá toda a estrutura, mas uma boa parte 

conseguiram fazer. A proposta foi feita, as avaliações de peritos também foram feitas e 

há dois anos que estão à espera e não há da parte do Ministério das Finanças a 

autorização para fazer a aquisição. Lembrou ainda que o IEFP teve na sua posse durante 

8 anos, um terreno situado na Zicofa para fazer um centro de formação profissional de 

Leiria, e que é a única capital de distrito que não tem essa estrutura, e ao fim de 8 anos, 

acabaram por devolver o terreno à autarquia porque não tinham capacidade financeira 

para o fazer. Disse não saber que o deputado municipal Pereira de Melo já conhecia o 

projeto, pois dizia que não teria ar condicionado e régie, já sabia mais do que ele.  

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

pelo disposto da alínea i) 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 12 votos contra e 4 abstenções, 

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

24 de julho de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em consequência, Autorize a 

Câmara Municipal a adquirir à “Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL” 

das frações autónomas “A”, “B”, “E” e “F”, acima melhor identificadas, livre de 

ónus e encargos, pelo valor global € 1.650.000,00 (um milhão seiscentos e 

cinquenta mil euros), ficando com a prerrogativa de alterar os usos previstos no 

regime da propriedade horizontal, para viabilizar os objetivos pretendidos pela 

aquisição (constantes dos considerandos da proposta de deliberação), ou seja, a 

instalação de serviços nessas frações e aprovar a minuta de escritura de compra 

e venda dessas frações. 
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O Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida 

Sequeira, disse que como estava tudo consumado em relação ao ponto um, 

acrescentou algumas palavras.  

 Disse que, por questões de ética se inibiu de falar sobre o assunto, porque não o quis 

fazer, e por essa razão não tivesse feito nenhuma reunião dos grupos municipais, os 

senhores far-lhe-iam justiça, e quem por já ali esteve nunca em nenhum mandato, 

fizeram tantas reuniões do Conselho Municipal pois já se fizeram umas quatro ou cinco, 

Não fez aquela e muito contra a sua vontade, porque quis realmente afastar-se o mais 

possível de tudo. O negócio exclusivamente tratado entre o presidente da instituição 

Caixa de Crédito Agrícola e o presidente da Câmara Municipal e ele sempre a pôr-se de 

parte um tudo mas a partir dali seria o maior entusiasta por aquele projeto, que como 

sabiam era o 3º ponto das suas promessas de tomada de posse, o único que ainda não 

estava cumprido e que provavelmente o será. Irá fazer-lhes chegar tudo o que houver 

dali para a frente sobre o assunto e irá informar-se e mantê-los informados sobre todo o 

processo. Avisou o senhor presidente da Câmara que não iria ter sossego em relação à 

Assembleia Municipal.  

Ponto 

2. Aquisição dos lotes 22 a 30 do Vale da Cabrita – Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: O objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal de Leiria aprove a 

aquisição, a CÂNDIDO PEREIRA da COSTA NEVES e mulher ADELINA GOMES FIÚZA, e a 

ANTÓNIO GONÇALVES FARTARIA, igualmente, pelo valor global € 3.185.087,85 (três 

milhões cento e oitenta e cinco mil e oitenta e sete euros e oitenta e cinco cêntimos), 

correspondendo € 1.061.695,95 a CÂNDIDO PEREIRA da COSTA NEVES e mulher 

ADELINA GOMES FIÚZA, por 1/3 da compropriedade dos lotes e € 2.123.391,90 (dois 

milhões cento e vinte e três mil trezentos e noventa e um euros e noventa cêntimos) a 

ANTÓNIO GONÇALVES FARTARIA, pelos restantes 2/3 da compropriedade dos lotes, a 

pagar integralmente no ato da outorga do contrato de compra e venda e nas demais 

condições expressas na minuta de contrato promessa de compra e venda, distribuída, 

oportunamente, com a deliberação da Câmara municipal. Os lotes são os seguintes: 

1. Lote de terreno destinado a construção urbana, designado por lote 22, sito em 

Urbanização Vale da Cabrita, lote 22, lugar de Casal de Santo António, inscrito na matriz 

predial urbana da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de 

Leiria, sob o artigo 6.670 (anteriormente sob o artigo 2.866) e descrito na Conservatória 

de Registo Predial de Leiria sob a ficha número 476 da freguesia de Leiria [valor 

patrimonial € 372.447,21]; 

2. Lote de terreno destinado a construção urbana, designado por lote 23, sito em 

Urbanização Vale da Cabrita, lote 23, lugar de Casal de Santo António, inscrito na matriz 
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predial urbana da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de 

Leiria, sob o artigo 6.674 (anteriormente sob o artigo 2.867) e descrito na Conservatória 

de Registo Predial de Leiria sob a ficha número 477 da freguesia de Leiria [valor 

patrimonial € 394.070,46] 

3. Lote de terreno destinado a construção urbana, designado por lote 24, sito em 

Urbanização Vale da Cabrita, lote 24, lugar de Casal de Santo António, inscrito na matriz 

predial urbana da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de 

Leiria, sob o artigo 6.678 (anteriormente sob o artigo 2.868) e descrito na Conservatória 

de Registo Predial de Leiria sob a ficha número 478 da freguesia de Leiria [valor 

patrimonial € 317.961,59]; 

4. Lote de terreno destinado a construção urbana, designado por lote 25, sito em 

Urbanização Vale da Cabrita, lote 25, lugar de Casal de Santo António, inscrito na matriz 

predial urbana da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de 

Leiria, sob o artigo 6.682 (anteriormente sob o artigo 2.869) e descrito na Conservatória 

de Registo Predial de Leiria sob a ficha número 479 da freguesia de Leiria [valor 

patrimonial € 373.188,93]; 

5. Lote de terreno destinado a construção urbana, designado por lote 26, sito em 

Urbanização Vale da Cabrita, lote 26, lugar de Casal de Santo António, inscrito na matriz 

predial urbana da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de 

Leiria, sob o artigo 6.686 (anteriormente sob o artigo 2.870) e descrito na Conservatória 

de Registo Predial de Leiria sob a ficha número 480 da freguesia de Leiria [valor 

patrimonial € 394.070,46]; 

6. Lote de terreno destinado a construção urbana, designado por lote 27, sito em 

Urbanização Vale da Cabrita, lote 27, lugar de Casal de Santo António, inscrito na matriz 

predial urbana da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de 

Leiria, sob o artigo 6.690 (anteriormente sob o artigo 2.871) e descrito na Conservatória 

de Registo Predial de Leiria sob a ficha número 481 da freguesia de Leiria [valor 

patrimonial € 394.070,46]; 

7. Parcela de terreno para construção urbana, sita em Urbanização Vale da Cabrita, lote 

28, lugar de Casal de Santo António, inscrito na matriz predial urbana da União das 

Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, sob o artigo 8.294 

(anteriormente sob o artigo 4.090) e descrito na Conservatória de Registo Predial de 

Leiria sob a ficha número 482 da freguesia de Leiria [valor patrimonial € 313.467,83]; 

8. Parcela de terreno para construção urbana, sita em Urbanização Vale da Cabrita, lote 

29, lugar de Casal de Santo António, inscrita na matriz predial urbana da União das 

Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, sob o artigo 8.296 
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(anteriormente sob o número 4.091), descrito na Conservatória de Registo Predial de 

Leiria sob a ficha número 483 da freguesia de Leiria [valor patrimonial € 311.351,25]; 

9. Parcela de terreno para construção urbana, sita em Urbanização Vale da Cabrita, lote 

30, lugar de Casal de Santo António, inscrito na matriz predial urbana da União das 

Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, sob o artigo 8.298, 

(anteriormente sob o número 4.092), descrito na Conservatória de Registo Predial de 

Leiria sob a ficha número 484 da freguesia de Leiria [valor patrimonial € 314.459,66].  

A proposta da Câmara Municipal solicita, também, que a Assembleia Municipal aprove a 

minuta de contrato promessa de compra e venda, que faz parte da deliberação já 

distribuída. 

Esta aquisição dos referidos lotes pretende dar cumprimento ao Acórdão do Supremo 

Tribunal Administrativo - Seção do Contencioso Administrativo, 3.ª Subsecção, de 23 de 

maio de 2001, que confirmou em última instância, depois de recursos que foram 

interpostos nas várias instâncias judiciais, a sentença proferida, em 13/10/1999, 

sentença esta que “anulou a deliberação (da Câmara Municipal de Leiria) de 04 de 

outubro de 1995, que aprovou a alteração ao alvará de loteamento n.º 760/95, proc.º n.º 

11/84. 

Valor da avaliação das fracções efectuado pelo perito da lista oficial do Ministério da 

Justiça, Eng.º António Narciso: 

LOTE N.º 22: € 379.875,00 (trezentos e setenta e nove mil oitocentos e setenta e cinco 

euros); 

LOTE N.º 23: € 398.325,00 (trezentos e noventa e oito mil trezentos e vinte cinco euros); 

LOTE N.º 24: € 324.875,00 (trezentos e vinte e quatro mil oitocentos e setenta e cinco 

euros); 

LOTE N.º 25: € 379.875,00 (trezentos e setenta e nove mil oitocentos e setenta e cinco 

euros);  

LOTE N.º 26: € 398.325,00 (trezentos e noventa e oito mil trezentos e vinte cinco euros); 

LOTE N.º 27: € 398.325,00 (trezentos e noventa e oito mil trezentos e vinte cinco euros); 

LOTE N.º 28: € 324.875,00 (trezentos e vinte e quatro mil oitocentos e setenta e cinco 

euros); 

LOTE N.º 29: € 324.875,00 (trezentos e vinte e quatro mil oitocentos e setenta e cinco 

euros); 

LOTE N.º 30: € 324.875,00 (trezentos e vinte e quatro mil oitocentos e setenta e cinco 

euros); 

TOTAL: € 3.254.225,00 (três milhões duzentos e cinquenta e quatro mil duzentos e vinte 

cinco euros). 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro   
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Disse que em 1984 foi apresentado e aprovado um loteamento com o número 11 

designado por Vale da Cabrita. Aquele loteamento teve uma tramitação que seria normal 

até determinada altura e depois várias componentes do estudo foram-se concretizando e 

ficaram para o fim 9 lotes, 3 para moradias e 6 para prédios. Quando os proprietários 

desses 9 lotes quiseram avançar para a construção, o índice do loteamento estava 

esgotado. Alguns dos outros prédios tiveram pisos a mais e portanto, do conjunto 

daquele loteamento quando chegou à fase final, portanto, quando aqueles 9 lotes 

estavam para ser construídos, verificou-se que não tinham índice e, portanto, estava 

inviabilizada essa construção. Os proprietários desses 9 lotes acordaram entre eles, fazer 

um novo loteamento com o acordo da Câmara, e que resolveria o problema. Sucedeu, 

que um dos intervenientes depois de ter acordado que essa seria a via para resolver o 

problema resolveu excluir-se e meter uma ação em tribunal contra a legitimidade desse 

segundo loteamento. Houve recurso até o Supremo e o Tribunal decidiu que o 

loteamento, era inválido e deu uma sentença extremamente estranha e quase exequível 

ou seja, na prática e em termos reduzidos a decisão vinha no sentido de anular o 2º 

alvará de loteamento e mandar demolir 21 prédios. Estavam a falar de 251 frações, os 

anos foram e em termos de decisão acabou ali. Há uns anos, a câmara foi notificada 

dessa sentença, e não deu cumprimento como era óbvio. Os tempos passaram entrou-se 

no mandato de 2009, e também se tentou arranjar soluções para aquilo, o que não tem 

sido possível. Chegou-se a uma altura em que, através de negociações, envolvendo os 

advogados das partes era possível, uma vez que ali não conseguiam construir e que a 

Câmara não podia fazer alteração do loteamento, e tentou ver da possibilidade de 

negociar, as parcelas em questão, no sentido de conseguir, diria casar os proprietários 

com os acusados. Atualmente, os proprietários são dois cidadãos, um com 2/3 terços 

outro com 1/3 terço e acusada naturalmente a Câmara por incumprimento e mediante a 

decisão de que não vai demolir aqueles prédios. Se tivessem que avançar por ali, 

naturalmente que as largas dezenas de milhões que seriam necessários poriam, 

seguramente, a Câmara em situação de insolvência. Significa que, perante a possibilidade 

de através dos advogados das partes poderem adquirir as parcelas, precisamente para 

atingir o objetivo e provocar o incidente que atenta a revisão da decisão proferida foi 

apresentada a proposta a ambas as partes da câmara adquirir essas parcelas. A Câmara 

não sendo proprietária não pode viabilizar a alteração de loteamento face à decisão do 

Supremo, a Câmara se for a proprietária, poderá, criar a tal reabertura do processo, uma 

vez que passará a ser a proprietária e é nesse sentido, que estão a preparar o processo 

para tentar que aquela decisão seja revogada. Por questões de Justiça e porque as 

pessoas em causa, ao longo dos anos têm vindo a pagar IMI precisamente sobre o valor 

incidente, na totalidade dos novos prédios, os tais 3 milhões, que é o valor da aquisição, 
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não fazia sentido ser de outra maneira, apesar de atualmente não se poder lá construir, 

mas a Câmara naturalmente que sendo proprietária já poderá, discutir em sede própria, 

pensam assim, aquela decisão, porque é inviável e exequível e ninguém vai cumprir. O 

que ali estava era a proposta de aquisição com o objetivo de tentar que aquela decisão 

fosse revogada, 2 fazer a alteração do loteamento que permita depois tornar a pôr à 

venda os lotes ali contemplados. Em palavras breves o que está em cima da mesa é uma 

proposta para aquisição das partes dos dois interessados, um deles não é fácil de diálogo 

mas estavam convictos que com o apoio dos respetivos advogados seria possível chegar a 

um final, que se espera que seja feliz, porque ninguém consegue conceber como é que 

pode ser dada uma sentença para demolir os 21 prédios com 251 frações. Estavam ali, 

num modelo no qual não tinham qualquer responsabilidade, mas que efetivamente 

câmara é avisada, o assunto tem muitos anos, já referido, que é desde 84, então com 34 

anos, desde o primeiro alvará, portanto, estava no momento de tentarem conseguir ter 

uma porta de saída para o problema.  

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

Cortes, José Cunha (PS)  

Quis apenas deixar duas ou três breves notas aos deputados municipais, que aquele 

processo do Vale da Cabrita foi um dos primeiros assuntos que lhe caiu quando foi eleito 

há cerca de 5 anos para presidente da União das Freguesias, Leiria, Pousos, Barreira e 

Cortes. Não conhecendo o processo com a profundidade técnica que ele merece, deu-lhes 

nota de algumas conversas que foi tendo quer com moradores, quer com um dos 

investidores e quer com técnicos da Câmara, crê que conhecendo um pouco aquilo que a 

aquisição será realmente a fórmula, que poderão encontrar para que o processo entre no 

início do fim do processo, e que já estaria na altura, tanto que tem sido um processo 

muito atribulado e como disse, o senhor Presidente já vem da década de 80 e para 

reforçar, a câmara não pode fugir às responsabilidades, porque ela é a principal culpada 

do processo, ter 34 anos. Disse ver ali deputados, que se calhar seriam mais novos que a 

idade que aquele processo tinha e que tem causado muitos problemas. Quem investiu nos 

primeiros 21 lotes vive na incerteza da Câmara cumprir ou não a sentença judicial e, 

portanto cria ansiedade às pessoas, não conseguem mesmo que queiram vender, porque 

há sempre a pergunta dos promotores imobiliários se o assunto está resolvido ou não, e 

portanto causa-lhes também transtorno, quanto mais não seja psicológico. Quem investiu 

nos lotes 22 a 30 não consegue construir como também já foi explicado, porque por todos 

os índices foram ultrapassados, mas havia um dado curioso, é que eles não podendo 

construir, portanto, em teoria o lote deles não valerá nada mas é certo que estão a pagar 

o respetivo IMI e o adicional do IMI e até estavam a ser notificados para limparem os 

terrenos por causa dos matos. Depois há outro problema que ainda não tinha sido ali 

2018,ASSM,I,ED,21 - 05-12-2018



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 5/2018, de 31 de julho - Quadriénio 2017/2021  29 

referido, mas que lhes deu nota precisamente pelas conversas que teve com os 

moradores, é que eles sentem-se injustiçados no meio daquilo tudo, porque há 20 anos 

que aquelas ruas não são beneficiadas, portanto, há problemas com abastecimento de 

água, há problemas com os esgotos, as estradas estão bastante degradadas, foi lançado 

um concurso público que foi adjudicado mas que aquele processo fez parar, ou seja, 

quando aquele processo ficar resolvido até esses melhoramentos nas ruas vão ser feitos. 

Em relação ao valor da transação, pareceu-lhe justo que a aquisição seja feita pelo valor 

que a própria autoridade tributária, não soube se, inicialmente até pela própria câmara, 

pelo valor que foram avaliados. Portanto, não esquecer que acaba por ser a câmara e 

também a União das Freguesias pelo menos 1% cento do valor do IMI, que acabam por 

beneficiar todos aqueles anos em que eles não foram capazes de rentabilizar. Tinha 

também quase a certeza que, embora não haja dados concretos sobre aquilo, o valor de 

aquisição que, no fundo, é um investimento que a Câmara está a fazer, porque se o 

assunto foi ultrapassado, consegue pôr outra vez no mercado para venda, mas tinha a 

certeza que o valor era muito insignificante àquilo que é obrigatório a câmara fazer por 

decisão judicial, que é a demolição dos prédios, e aquilo que as pessoas irão pedir por se 

sentirem despejadas de um bem que atualmente possuem, o seu voto é favorável à 

aquisição dos lotes, vem até de alguma forma minimizar todos os erros que foram 

cometidos ao longo dos anos e que a Câmara Municipal ou o Município não se deve 

empurrar para a frente com a barriga, portanto, aquele ponto teve o seu voto favorável. 

Intervenção da senhora Deputada Maria Teresa Neves (PCP)  

Transcrição: 

A Urbanização do Vale da Cabrita é um dos vários casos emblemáticos da gestão de solos 

ao serviço do imobiliário rapace que tem feito de Leiria um centro urbano caótico, 

desqualificado e com baixa qualidade de vida, ao contrário do que infatigavelmente 

propagam os megafones e estipendiados do poder.   

Para além de um urbanismo que visou exclusivamente o lucro máximo no menor tempo 

possível para os agentes imobiliários, este é ainda um caso paradigmático do que muito 

mau se passou no passado recente em Leiria também por outras razões, nomeadamente: 

especulação imobiliária, uso e apropriação abusivos de propriedade alheia por parte de 

promotores, infraestruturas públicas deficientes mas recebidas pela Câmara sem 

reparação, atropelos à lei e uma sucessão de falhas, laxismo e conivências por parte das 

câmaras municipais à época, com graves responsabilidades para o PSD e o CDS.  

Há demasiados anos que este caso carece de resolução e não é a primeira vez que é 

abordado na Assembleia Municipal. Eleitos pela CDU já sobre ele se pronunciaram no 

passado denunciando o modelo de gestão urbanística e autárquica em geral que vigorava 

então.  
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Sabemos e defendemos que é preciso salvaguardar os legítimos interesses de alguns 

proprietários que foram vítimas desta selvajaria impune e também sabemos que os 

cidadãos e empresas que ali se instalaram não podem ver a sua vida arruinada por atos 

cometidos por outros, que nem sequer são responsabilizados.  

Mas também sabemos das invocadas sentenças, pouco habituais e até exemplares.  

A questão que se coloca, portanto, é a de saber se é justa e legal a solução que a Câmara 

aqui nos apresenta.   

Para nós não é justo que seja toda a população do concelho de Leiria, através do 

orçamento municipal, a pagar pela leviandade, os crimes e os erros praticados por 

agentes concretos e facilmente identificáveis. O justo era que fossem esses agentes 

concretos – os abusadores e os que permitiram os abusos, por ação ou omissão ou as 

duas coisas ao mesmo tempo, a suportar os custos de tudo isto.  

E para nós não é claro, porque a deliberação da Câmara sobre isso nada esclarece e nada 

ajuda, que legalmente esta seja uma solução que nos iliba de responsabilidades 

indesejadas.    

Não contam connosco para “lavar” um passado cheio de máculas.  

Há ainda outro problema, que é o da obrigatória inscrição com projeto próprio no 

orçamento e no plano de investimentos municipais, tanto mais que a ação do plano onde 

foi objeto de cabimento é genérica, vem de 2015 e é destinada a Edifícios e 

Infraestruturas quando aqui só temos lotes de terreno.  

Ponderado tudo o que é relevante para a decisão, não podíamos, pela ligeireza e 

insuficiência dos fundamentos de direito da deliberação da Câmara votar a favor.   

E porque não temos a certeza de que o deliberado, nas suas várias dimensões, não nos 

imputa responsabilidades que não queremos assumir, tivemos de votar contra.   

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD)  

Começou por felicitar a Câmara Municipal pela decisão de adquirir aquelas parcelas de 

terreno para resolver uma questão que é, para as pessoas que habitam toda aquela 

urbanização, uma questão momentosa, uma questão que é de inteira justiça que se 

reponha a normalidade da sua vida para que possam prosseguir as coisas dentro daquilo 

que seria o normal funcionamento das instituições, do comércio e da habitação. Da leitura 

do teor da deliberação não tinha ficado com a ideia, do que se passaria a seguir à 

aquisição. O senhor Presidente da Câmara, comunicou-lhes que seria para voltar a colocar 

no mercado os lotes que serão adquiridos. Pediu que, confirmasse se aquela interpretação 

que que teve estaria correta ou não, pois seria importante que ficasse devidamente 

esclarecido, porque só assim, se calhar, fará sentido para que as coisas possam levar 

caminho até final, porque se não a Câmara Municipal fica ali com património que importa 

saber para que é que servirá, porque passará necessariamente a ser proprietário, 

2018,ASSM,I,ED,21 - 05-12-2018



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 5/2018, de 31 de julho - Quadriénio 2017/2021  31 

portanto, é preciso perceber o que é que se vai passar a seguir. Também em relação à 

questão da minuta, na página 2 estava uma palavra no ponto 2 que é um “mas” que lhe 

parece estar a mais, mas será uma picuinhas e que, poderá ser corrigida se assim o 

entenderem. Uma questão final que coloco que foi relativamente à questão de saber se o 

3º outorgante não tratar ou os outorgantes não tratarem da regularização matricial e 

registral, que é o número 4 da cláusula 5ª, se não tratarem daquelas questões e, se 

tornar impossível o negócio, o que é que a câmara pretende fazer, naquela matéria. 

Naquele momento, estavam a falar ainda no contrato-promessa havia um conjunto de 

ações que deviam ser desenvolvidas para se chegar ao contrato final, portanto, se houver 

ali uma impossibilidade, está definido que não haverá direito a indemnização, mas depois 

não se diz o que acontecerá a seguir e, portanto, isso era também importante saber.  

 

Intervenção do senhor Presidente da União de Freguesias de Colmeias e Memória, Artur 

Santos (PS)  

Como cidadão disse que gostaria de certa forma ser esclarecido, porque na verdade ao 

longo da sua vida sempre que coloca o pé na argola, tem sempre o azar de ter alguém 

nas imediações para o autuar perante essa irregularidade. Aquilo que verificou e com 

muita tristeza ao longo daqueles anos, é que um determinado grupo de pessoas pode 

fazer aquilo que quer e que lhe apetece. Pode tomar de assalto, diga-se, aquilo que é o 

fruto de trabalho de muitos portugueses e saem daquelas situações impunes e perdoem-

lhe a expressão, esteve há relativamente pouco tempo em África e viu tudo aquilo, que 

era de certa forma as irregularidades cometidas naquele país, o qual o deixou muito 

entristecido. Na verdade começou a ter como conclusão que neste país, a única coisa que 

lhes falta é poderem ser todos pintados de outra cor, porque as irregularidades estão lá 

todas. Aquilo para dizer que naquele momento, de certa forma e deu os parabéns ao 

senhor Presidente da Câmara por ter encontrado uma solução para resolver o problema, 

disse que gostaria de saber e que lhe respondesse para que pudesse votar em 

consciência, se na verdade aquilo foi por existir um índice de construção a mais, portanto, 

todos aqueles prédios não foram possíveis a sua construção, porque houve um índice de 

construção a mais. Como tal, segundo aquilo que se passa é que há uma decisão do 

tribunal para demolir, todos os edifícios. A Câmara é a responsável pela autorização, pela 

legalização daqueles lotes, houve um processo em que é a câmara a responsável, mas 

existe alguém que autorizou dentro dessa câmara, e a sua questão coloca-se no seguinte, 

o que é que aconteceu aos responsáveis? O Ministério Público interveio ou não? Foram 

julgadas essas pessoas ou não? Foi o que quis saber que podia estar descansado com a 

sua consciência e para que não acontecesse tudo aquilo que anda a acontecer no país em 

que todos roubam, no aspecto de sistemas bancários, EDP e por aí fora e paga Zé 
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Povinho, paga e andam lodos felizes. Era o que queria saber é se, de facto, houve fiscais 

que acompanharam ou não essa ilegalidade, o que é que aconteceu, relatórios que 

possam, de certa forma, assumir essa situação. Presidentes da Câmara, vereadores, o 

que é que foi feito?  

Intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima, Jorge 

Crespo (PS)  

Disse estar confortável e votar favoravelmente aquele ponto, porque lhe parece uma 

solução, ainda que penosa para os cofres do erário público, mas que permite resolver 

uma situação com imenso tempo que não deveria ter acontecido e aí subscreveu a 

opinião do colega Artur Santos, mas que aconteceu e que deve dar-se o voto de confiança 

àquela solução e fazer força para que ela possa ser implementada. O que o deixou 

desconfortável e que ao ler a deliberação que suporta aquela decisão, leu no ponto 2 que 

o Tribunal Administrativo sessão contencioso administrativo 3º subsecção disse ter que 

relido três a quatro vezes para o consegui perceber. Não colocando em causa a validade 

do termo sessão, pareceu-lhe e podendo ele estar correto, pareceu-lhe a aplicação com o 

Acordo Ortográfico que pode estar absolutamente correto, mas não é seguramente de uso 

corrente em Portugal. A língua portuguesa é fantástica, é das mais faladas no mundo e é 

tão rica, porque tem imensas variantes dos países lusófonos que a falam e crer que por 

força de um acordo Ortográfico mal-amanhado, todos vinham a falar da mesma forma é 

querer o impossível e lamentou que, numa deliberação reiterada também na minuta do 

contrato de promessa compra e venda, perguntou à Assembleia e Câmara Municipal se 

aquilo é normal.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro   

Respondeu ao Presidente Artur Santos quanto à imunidade de responsáveis para as 

situações descritas, a verdade é que desconheciam face ao tempo que já passou, não 

sabiam o que tinha acontecido na altura, tem para ele que não houve quaisquer, sanções, 

não houve qualquer procedimento, algumas dessas pessoas já não estão entre eles 

sequer e, portanto, isto foi um negócio algo complicado que pelo ineditismo da decisão, 

trouxe preocupações acrescidas e como tinha referido o presidente da União Freguesias 

de Leiria, que a ansiedade dos moradores, era uma constante, sem saber qual o futuro 

daquilo que lhes poderá vir a acontecer e eles estavam a tentar arranjar a única hipótese 

que foi encontrada até à data. Portanto, se ela tiver sucesso, ficam todos a ganhar, se 

não tiver aguardarão o que poderá acontecer, mas naquele momento, até pelas reuniões 

havidas com todos os consultores, com quem lidam aquela poderá ser a porta de saída. 

Irão aguardar que efetivamente haja da parte dos 2 proprietários a assunção do 

compromisso assumido até à data.  
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A Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida 

pelo disposto da alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, deliberou por maioria com 2 votos contra e 1 abstenção, 

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

24 de julho de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em consequência,  

a) Autorizar a Câmara Municipal a prometer adquirir e, subsequentemente, a 

adquirir, a CÂNDIDO PEREIRA da COSTA NEVES e mulher ADELINA GOMES 

FIÚZA, supra identificados, e a ANTÓNIO GONÇALVES FARTARIA, igualmente 

supra identificado, pelo valor global € 3.185.087,85 (três milhões cento e 

oitenta e cinco mil e oitenta e sete euros e oitenta e cinco cêntimos), 

correspondendo € 1.061.695,95 a CÂNDIDO PEREIRA da COSTA NEVES e mulher 

ADELINA GOMES FIÚZA e € 2.123.391,90 (dois milhões cento e vinte e três mil 

trezentos e noventa e um euros e noventa cêntimos) a ANTÓNIO GONÇALVES 

FARTARIA, igualmente supra identificado, a pagar integralmente no ato da 

outorga do contrato de compra e venda e nas demais condições expressas na 

minuta de contrato promessa de compra e venda em anexo, os seguintes 

imóveis: 1. Lote de terreno destinado a construção urbana, designado por lote 

22, sito em Urbanização Vale da Cabrita, lote 22, lugar de Casal de Santo 

António, inscrito na matriz predial urbana da União das Freguesias de Leiria, 

Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, sob o artigo 6.670 (anteriormente 

sob o artigo 2.866) e descrito na Conservatória de Registo Predial de Leiria sob 

a ficha número 476 da freguesia de Leiria; 2. Lote de terreno destinado a 

construção urbana, designado por lote 23, sito em Urbanização Vale da Cabrita, 

lote 23, lugar de Casal de Santo António, inscrito na matriz predial urbana da 

União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, 

sob o artigo 6.674 (anteriormente sob o artigo 2.867) e descrito na 

Conservatória de Registo Predial de Leiria sob a ficha número 477 da freguesia 

de Leiria; 3. Lote de terreno destinado a construção urbana, designado por lote 

24, sito em Urbanização Vale da Cabrita, lote 24, lugar de Casal de Santo 

António, inscrito na matriz predial urbana da União das Freguesias de Leiria, 

Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, sob o artigo 6.678 (anteriormente 

sob o artigo 2.868) e descrito na Conservatória de Registo Predial de Leiria sob 

a ficha número 478 da freguesia de Leiria; 4. Lote de terreno destinado a 

construção urbana, designado por lote 25, sito em Urbanização Vale da Cabrita, 

lote 25, lugar de Casal de Santo António, inscrito na matriz predial urbana da 

União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, 

sob o artigo 6.682 (anteriormente sob o artigo 2.869) e descrito na 
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Conservatória de Registo Predial de Leiria sob a ficha número 479 da freguesia 

de Leiria; 5. Lote de terreno destinado a construção urbana, designado por lote 

26, sito em Urbanização Vale da Cabrita, lote 26, lugar de Casal de Santo 

António, inscrito na matriz predial urbana da União das Freguesias de Leiria, 

Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, sob o artigo 6.686 (anteriormente  

16/18,1,816/18 - 25-07-2018(4) sob o artigo 2.870) e descrito na 

Conservatória de Registo Predial de Leiria sob a ficha número 480 da freguesia 

de Leiria; 6. Lote de terreno destinado a construção urbana, designado por lote 

27, sito em Urbanização Vale da Cabrita, lote 27, lugar de Casal de Santo 

António, inscrito na matriz predial urbana da União das Freguesias de Leiria, 

Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, sob o artigo 6.690 (anteriormente 

sob o artigo 2.871) e descrito na Conservatória de Registo Predial de Leiria sob 

a ficha número 481 da freguesia de Leiria; 7. Parcela de terreno para construção 

urbana, sita em Urbanização Vale da Cabrita, lote 28, lugar de Casal de Santo 

António, inscrito na matriz predial urbana da União das Freguesias de Leiria, 

Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, sob o artigo 8.294 (anteriormente 

sob o artigo 4.090) e descrito na Conservatória de Registo Predial de Leiria sob 

a ficha número 482 da freguesia de Leiria; 8. Parcela de terreno para construção 

urbana, sita em Urbanização Vale da Cabrita, lote 29, lugar de Casal de Santo 

António, inscrita na matriz predial urbana da União das Freguesias de Leiria, 

Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, sob o artigo 8.296 (anteriormente 

sob o número 4.091), descrito na Conservatória de Registo Predial de Leiria sob 

a ficha número 483 da freguesia de Leiria; 9. Parcela de terreno para construção 

urbana, sita em Urbanização Vale da Cabrita, lote 30, lugar de Casal de Santo 

António, inscrito na matriz predial urbana da União das Freguesias de Leiria, 

Pousos, Barreira e Cortes, concelho de Leiria, sob o artigo 8.298, (anteriormente 

sob o número 4.092), descrito na Conservatória de Registo Predial de Leiria sob 

a ficha número 484 da freguesia de Leiria.  

b) Aprove a minuta de contrato promessa de compra e venda constante do 

ANEXO B;  

c) Autorize que, após a aprovação desta deliberação por parte da Assembleia 

Municipal, por proposta da Câmara Municipal, a minuta do contrato de compra e 

venda que formalizará a aquisição dos referidos lotes, nas condições acima 

expostas, seja preparada pelo Notário, profissional especializado perante o qual 

a compra e venda se concretizará. 

Ponto 
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3. Desafetação do domínio público municipal das parcelas sobrantes da 

execução da Variante dos Capuchos – Apresentação de proposta à Assembleia 

Municipal no âmbito da sua competência – Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: O objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal de Leiria aprove a 

desafetação do domínio público e a sua afetação ao domínio privado do Município, das 

parcelas sobrantes da execução da Variante dos Capuchos n.ºs 1, 2, 3, 4, 5 e 6, num 

total de 5.876m2, conforme planta anexa à deliberação oportunamente distribuída, assim 

distribuídas: 

Parcela1: 1.232,00m2; 

Parcela 2: 1.086,00m2; 

Parcela 3: 1.440,00m2; 

Parcela 4: 604,00m2; 

Parcela 5: 340,00m2; 

Parcela 6: 1.174,00m2. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro   

Começou por dizer que a Câmara Municipal de Leiria, na sua reunião do dia 09/09/2014, 

deliberou adquirir por via do direito privado as parcelas de terreno destinada à construção 

da denominada variante dos Capuchos, diz a determinada altura que fica a Câmara 

Municipal, na alínea c) da proposta, delibera adquirir nos termos do disposto no número 

um do artigo 11º do Código das expropriações por via do direito privado, as parcelas 

números 1, 2, 3, 4 e 6 pelos valores constantes dos laudos de avaliação do perito da lista 

oficial, conforme consta do anexo C. Aquilo na altura era a proposta e que teve a sua 

consequência. Sucede que as parcelas que foram adquiridas e nas escrituras também 

consta precisamente o recurso ao direito privado, as parcelas que foram adquiridas na 

altura, não se fez a destrinça entre a parte que efetivamente ficava no domínio público e 

domínio privado, ou seja, as partes sobrantes naquilo que foi a ocupação para a 

construção da via, denominada hoje Papa Francisco. O que se pretendeu foi corrigir a 

situação fazendo, com que as partes sobrantes daquelas parcelas estejam no domínio 

privado da Câmara Municipal. A parcela marcada a azul que é maior, está no domínio 

privado da Câmara, era um loteamento existente e, portanto, ficou logo no domínio 

privado da câmara e tem que se fazer a correção no sentido contrário que afeta ao 

domínio público a parte que foi ocupada pela própria via. As parcelas em causa 

dominadas por 1, 2 e 4 parcelas que se pretende passar ao domínio privado da autarquia 

deixam no domínio privado também a parcela, 3, 5 e 6 a dizer que a parcela 2 e 3 faziam 

parte do mesmo prédio, a 4, 5 e 6 fariam parte de um outro prédio. O que estava ali em 

causa naquela deliberação, era efetivamente a passagem das parcelas sobrantes para o 

domínio privado da autarquia. São parcelas que, enfim, que só por si não fazem qualquer 
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sentido, em termos de aquilo que se possa vir a desenvolver no futuro, portanto, 

morrendo ali o assunto e o que se pretende efetivamente é fazer aquela correção, 

afectando ao domínio público aquilo que é domínio público e ao domínio privado aquilo 

que efetivamente é o domínio privado, ou seja, as parcelas sobrantes. 

Intervenção do senhor Deputado José Pereira dos Santos (PS)  

 Disse ter participado na qualidade de advogado, no processo de expropriação em 

representação de um dos expropriados, entendeu que há claramente a possibilidade de 

incorrer ali em conflito de interesses se participar na discussão e votação de qualquer um 

dos pontos, e quis que ficasse em ata que, não saiu porque assinou a presença e saindo, 

ficaria sem saber o que é que aconteceu. Quis que ficasse em ata que não participou nem 

na discussão nem na votação, porque entendeu que poderia haver ainda discussão do 

direito de reversão e do direito de preferência por parte de alguns dos expropriados e, por 

isso, quis estar de mãos livres. 

Intervenção do senhor Deputado Pereira de Melo (PSD) 

Repetiu o que anteriormente tinha dito no ponto anterior relativamente à metragem. 

Disse que no ponto número 3, em que a Câmara Municipal pede que passe para domínio 

privado o que está no domínio público, o PSD votou contra porque não se percebe porque 

é que se expropriou tanto terreno, sabendo que ali ia passar uma via aérea, era suficiente 

a expropriação, nesse ponto. Houve pessoas que foram expropriadas com valores 

inferiores aos que estavam ali escritos, essas pessoas perderam a possibilidade, foram 

prejudicadas pela possibilidade de ter o seu dinheiro. A Câmara ao dizer que não tem 

aplicação para aqueles terrenos não lhe pareceu exato, continuam com um problema de 

estacionamento, naquela zona, não há sítio para por os carros a não ser a pagar, muitas 

daquelas instituições importantes ali, como polícia, a GNR, Finanças, a pessoa não sabe o 

tempo que vai estar fora da viatura, portanto, ou põe dinheiro a mais nos parquímetros 

ou então está a ser prejudicado. Por isso, achou que a Câmara Municipal deveria 

continuar com aquilo no domínio público e aproveitar talvez para fazer o auditório.  

Intervenção da senhora Deputada Maria Teresa Neves (PCP)  

Transcrição: 

A proposta que a Câmara nos apresenta está eivada da filosofia de ordenamento do 

território e de desenvolvimento local profundamente neoliberal a que o PS já nos 

habituou.  

Este processo, nomeadamente o Ponto 4, inseparável deste, é uma farsa porque é o 

próprio presidente da Câmara que afirma existir um interessado espanhol e de acordo 

com todas as notícias isto é um fato à medida.  

Como todos os aqui presentes sabem, este projeto não é gerador de qualquer riqueza, 

antes promove o transvase para o estrangeiro de recursos e riqueza gerados localmente.  
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Também não cria qualquer emprego líquido porque vai promover a destruição de muito 

mais postos de trabalho do que aqueles que vai gerar.  

É mais um rude golpe para o comércio e pequenos produtores locais em proveito de um 

grupo monopolista espanhol do retalho alimentar.  

Pode este grupo contribuir fiscalmente para o erário municipal, mas quantas micro e 

pequenas empresas por causa dele vão ser impedidas de o fazer e quanto é que isso 

representa já não nos dizem.  

Basta olhar à nossa volta para vermos as desastrosas consequências resultantes da 

instalação de outros grupos utilizando sempre os mesmos e já estafados argumentos.  

E como Leiria não está carenciada de mais grandes ou médias superfícies desta natureza 

e nessa zona da cidade elas até se atrapalham umas às outras, é difícil entender o que 

leva o PS a abdicar de defender o interesse público e oferecer de bandeja um local tão 

nobre ao tal interessado.  

A deliberação da Câmara, nos seus considerandos, é uma tão preciosa quanto imprevista 

confissão de vazio de ideias e de falta de vontade de promover a qualidade urbana e o 

bem-estar das populações por parte desta maioria.  

É preciso dar um enquadramento digno ao Bairro do Jericó, à envolvente da Variante dos 

Capuchos e das escolas dos Capuchos. Para isso nada melhor do que aproveitar as 

parcelas sobrantes e criar zonas verdes e de estar e lazer para os seus habitantes, 

enclausurados entre ruas e tráfego rodoviário. Se não há qualquer projeto para esse 

efeito é só porque não se quer que ele exista.  

Não é digno, não é recomendável nem é aceitável densificar ainda com mais edificações e 

tráfego rodoviário uma zona eminentemente residencial, tanto mais que esta barbaridade 

urbanística se junta à outra a construir junto à A19 e que entesta com este nó viário.  

O que se passa com a instalação da Leroy Merlin na Quinta de Santo António, uma zona 

residencial e de pequeno comércio e serviços, mais um caso paradigmático da asneira 

urbanística desta maioria, devia ser um despertador de consciências para os dislates que 

estão a ser cometidos.  

Para além de tudo o mais, também neste caso se colocou o património e domínio público 

municipal ao serviço de interesses privados tendo como epílogo a construção de um muro 

da vergonha tipo Cisjordânia.  

O PCP, que luta pela promoção da qualidade de vida das populações e a defesa da 

economia local e nacional, não pactua com estas decisões e condena-as com veemência. 

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD)  

Confessou que já há muito tempo que não via o programa do perdoa-me, mas voltaram a 

ter ali uma reedição do Programa, também em direto. Efetivamente, ali o Município na 

sua deliberação, confessou que existiam, de facto áreas sobrantes fruto das matrizes 
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originais nem sempre retilíneas, que se encontram desaproveitados. É a confissão de que, 

quando fizeram a expropriação, ou pelo menos os acordos para que os proprietários 

desses terrenos os cedessem, não foi feita de acordo com aquilo que deveria ser, que era 

só o de adquirirem ou expropriarem os terrenos que efetivamente eram necessários.  

Houve ali um alargar de incidência daquela ação e portanto, aquela confissão foi 

efetivamente se calhar um pedido de perdão àquelas pessoas que foram quase 

esbulhadas das suas propriedades, para além daquilo que era necessário para aquilo que 

era o projeto público que estava ali em causa e, achou que seria uma boa atitude 

perguntar aos anteriores proprietários, se eventualmente estariam interessados em voltar 

outra vez a ter ali uma palavra a dizer sobre aquela matéria, porque, na verdade, foram 

eles próprios desapossados de parcelas significativas da sua propriedade e viu-se que 

agora acabam como parcelas sobrantes, enfim, um pouco desajustadas.  

Para além disso, era importante também perceber naquele enquadramento o que é que 

se queria dizer ali que é do interesse público o revigorar da zona envolvente, o que era 

aquilo de revigorar a zona envolvente? Depois diz-se que a revitalização da zona 

circundante passa pela disponibilidade dos particulares, portanto, havia ali o interesse 

público, canaliza-se para o interesse particular e aquilo devia ser um pouco mais bem 

explicado para que pudessem saber o que é que efetivamente se quer ali, naquelas 

parcelas sobrantes. 

Intervenção do senhor Deputado Gastão Neves (PSD)  

Disse que todos de uma forma mais ou menos direta conheciam o “modus operandi” 

ilegal das expropriações ou das aquisições de terrenos, por um lado, o menor prejuízo de 

impacto para a propriedade privada, por outro lado, a redução da aquisição dos terrenos, 

e na experiência que todos vão tendo nomeadamente quem anda na área jurídica, as 

expropriações obedecem a um projeto, e normalmente as áreas sobrantes ficam por 

conta dos expropriados ou dos alienantes. Aquilo que pareceu, é que houve um excesso 

de aquisição, e se houve um excesso de aquisição, eles deviam perceber 2 pontos: 1º. 

falta de projeto, nomeadamente projeto no traçado daquela via, porque se aquela área 

era desnecessária e se foi de facto adquirida quer é por via de expropriação quer por 

outro tipo de negociação, se foi feita por excesso, a Câmara, naturalmente teria que ter 

no próprio projeto, com certeza a instalação de vários equipamentos de variadíssimas 

naturezas. O traçado, viu-se que, de facto, há áreas sobrantes mas não se podem 

esquecer do objeto daquela aquisição, ou seja, os proprietários expropriados foram no 

fundo pessoas singulares ou eventualmente sociedades que se viram expropriadas dos 

seus direitos de propriedade para construção de uma infraestrutura pública. E ali iam 

fazer uma curva no objeto da expropriação, ou seja, foi para o domínio público, e vão 

fazer ali uma coisa para o domínio privado e não está certo. O que o deputado João 
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Cunha disse, é verdade, antes de passar para o domínio privado, há que contactar os 

proprietários que foram lesados se querem ou não exercer o seu direito de reversão 

porque eles estavam a abrir mão desse Instituto, porque estavam a violar o princípio da 

expropriação ou da aquisição. Achou que ali é permitir uma batalha jurídica e achou que 

eles tinham de ser todos conscientes. Por outro lado, estar a alienar para o domínio 

privado porquê? Aquela assembleia só pode permitir ou validar a proposta, desde que 

saiba o uso que se vai dar ou a pretensão futura, estavam a falar ali da transformação 

jurídica de uma determinada classificação do bem público para o privado para depois 

fazer o quê? O senhor presidente da Câmara quer ter aquilo em domínio privado, porquê 

e qual é o interesse? Também não viu interesse na aprovação daquele se não há 

interesse em transferir para o domínio privado só porque quer mudar, no fundo, a forma 

jurídica de gestão daquele solo, pensou que seria uma coisa que só podem votar contra 

sob pena de estarem a dar um voto cego para uma decisão futura que fica na esfera de 

disposição do senhor presidente da Câmara, isso é passar um cheque em branco. 

Intervenção do senhor Deputado Micael Sousa (PS)  

Disse que quando viu aquela proposta, ficou um pouco preocupado na altura, porque não 

especificava que a passagem ao domínio privado seria para o domínio privado do 

Município, mas, de facto, é para o domínio privado do Município e havia ali uma clara 

intenção de planear a jusante ao próprio processo e a intenção foi clara é que, do lado 

dos Capuchos a propriedade privada do Município terá como possibilidades de expandir 

toda aquela zona escolar e até poder acolher novas instalações públicas para dar 

continuidade às existentes isso é uma salvaguarda que fica delineada naquela intenção. 

No lado do Bairro do Jericó, claramente houve uma intenção de o poder fazer e deixar 

para o mercado privado, a possibilidade de fazer aquele tipo de investimento e 

desenvolvimento urbano. Há que notar que existem instrumentos de gestão do território 

e que não é simplesmente porque existe uma intenção privada de fazer um edifício, um 

empreendimento urbano que ele será feito, existem instrumentos, existem os processos 

de loteamento e existem os processos de obras particulares de edificado isolado que, 

naquele caso, a autarquia terá sempre toda a possibilidade de fazer o devido 

enquadramento urbano e, como sabiam qualquer processo pode ser chumbado por falta 

de enquadramento urbano na zona em causa e pode ser conseguido até para conseguir 

novos espaços de estacionamento e novos espaços verdes, tudo aquilo se for 

devidamente acompanhado pelos serviços de urbanismo. Da parte pública do outro lado 

de lá dos Capuchos pareceu-lhe interessante, até para a própria possibilidade de alargar a 

escola e as instalações públicas que lá existem uma vez que vai ficar com um lote 

disponível para esse fim. Ou seja, naquela situação, não é por uma decisão de haver uma 

alienação daquele lote, que tudo vai ser possível ser feito, não, muito pelo contrário, 
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entre a próxima fase dos instrumentos de gestão do território que vão permiti e garantir a 

defesa do interesse público naquelas áreas, apesar de ser um empreendimento 

potencialmente dirigido por privados, há que ter isto em causa e há que perceber que 

existem instrumentos, existem normas legais, e se for por exemplo, um loteamento, 

existem áreas de cedência obrigatórias mesmo se for uma operação urbanística, existem 

lugares de estacionamento previstos e tudo aquilo podia ser controlado pela Câmara e 

poderá ser até planeado em conjunto pela Câmara. Tudo isto é possível, aquilo que o 

preocupava mais era do lado dos Capuchos da parte da própria expansão da zona escolar 

em terrenos públicos e isso pareceu-lhe estar garantido, porque aqueles terrenos ficam 

no domínio privado do Município e poderá ser também uma forma de garantir o próprio 

acesso ao Bairro dos Capuchos, que como sabiam é perigoso, só existe uma entrada e 

saída, portanto, se aquilo for devidamente estudado, com o devido tempo e incluído todos 

os envolvidos, as escolas, a comunidade escolar, toda a população é possível chegar a 

uma boa solução para uma zona urbana que tem claros problemas, como sabiam. Aquele 

é o procedimento que abre toda essa possibilidade de continuar a desenvolver aquela 

parte urbana e de garantir o interesse público com o desenvolvimento económico 

conjugando o público e o privado.  

O Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida 

Sequeira, parece ter havido um burburinho na sala e então gostaria  ler o artigo 40º 

do nosso regimento. Participação dos membros da Câmara: Número um: O presidente da 

Câmara ou seu representante legal pode intervir noutros sem direito a voto. Os 

vereadores podem assistir às reuniões da Assembleia a intervir sem direito a voto por 

solicitação do plenário ou do presidente da Câmara nas discussões respeitantes a 

assuntos do âmbito das tarefas ou competências específicas que estejam atribuídas. 

Talvez estejam melhor esclarecidos.  

Intervenção do senhor Deputado José António Silva (PSD)  

Com toda a legitimidade que o senhor Presidente tem no exercício das suas funções, 

tomar a palavra quando quer, e dizer da maneira que quer, há 2 coisas fundamentais. 

Uma é o senhor Vereador ir ali fazer uma intervenção sem autorização do senhor 

Presidente e isso é a lei da rolha, ele estar a falar com um deputado municipal e o senhor 

impedir que ele fale. Ele não estava a intervir, nem a tomar a palavra, estava a falar 

como deputado municipal, lei da rolha ali não, Senhor Presidente.  

Intervenção do senhor Deputado Heitor de Sousa (BE)  

Disse que o Senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta como se ela fosse 

completamente inócua, ou seja, é uma questão de fazer ajustes geométricos nas parcelas 

que foram expropriadas e nas sobrantes. Portanto nada acontece, é tudo uma questão de 

geometria, vão compor a geometria de maneira a haver alguma continuidade na 
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contiguidade das várias parcelas e pronto. Não é assim senhor Presidente, devia ter 

explicado que a desafetação do domínio público municipal teria como consequência, no 

ponto 4 se vai fazer a alienação daquilo que foi desafetado do domínio público municipal 

para domínio privado municipal, vai fazer-se a alienação do domínio daquilo que já é do 

domínio público já é do domínio privado municipal para particulares é isso que vai 

acontecer. Estavam ali a assistir a uma operação, um negócio que vai servir diretamente 

os beneficiários daquilo que vai ser decidido no ponto 4. Disse nunca ter visto uma coisa 

daquelas, nunca viu que fosse possível destacar uma parte de um projeto urbanístico que 

estava ali em causa, destacar esse projeto e torná-lo numa maneira quase neutra em 

relação àquilo que se decidirá no ponto 4, que como já ali disse alguém e bem, era 

importante saber para que é que serve aquela desafetação do domínio público municipal. 

Será que podiam aceitar com tranquilidade, aquela afirmação que lhe parece uma 

admissão do ponto de vista da política de Ordenamento do Território de política 

urbanística, é uma demissão daquele executivo municipal, dizer que não existe no 

município qualquer projeto para as parcelas sobrantes que se mantém afetas ao seu 

domínio público. Por força do destino a dar aquando da sua aquisição, mas deixaram de 

satisfazer o interesse coletivo, qual é a responsabilidade do executivo municipal? Não é 

olhar para as parcelas sobrantes de uma expropriação que pelos vistos foi mal feita desde 

o princípio, não foi aquela que devia ter sido feita em termos corretos, mas o que é que 

lhe diz que já não têm uma intenção deliberada se quando se fez a expropriação mal feita 

de poder haver uma espécie de compensação no futuro para isso poder ocorrer, quem é 

que lhe diz que não havia ali uma espécie de gato escondido com rabo de fora? Aquilo 

que parece é que a câmara está interessada, não em proteger o interesse público, mas 

em servir os interesses privados, porque pelos vistos, a câmara demitiu-se daquilo que é 

o uso público daquelas parcelas e não encontra nenhum uso que seja suscetível de 

satisfazer o interesse público. Já ali foram envolvidas e nomeadas várias dessas 

circunstâncias, estacionamentos, zonas verdes, possível projeto de construção de um 

auditório para a Assembleia Municipal, vários outros usos que poderiam ser públicos e 

poderiam ser utilizados naquelas parcelas sobrantes e no entanto, a Câmara aparece ali 

sem uma articulação devida sobre aquilo que pretende fazer com a desafetação, vinha no 

ponto 4, estavam bem explícitos os interesses que estavam a querer serem servidos por 

aquelas 2 propostas que deviam ser lidas em conjunto. A 2ª questão que colocou ao 

senhor Presidente é que crê que o mesmo saberia porque vinha na lei, que a construção 

dum espaço comercial que provoca geração e atração de tráfego muito superior àquela 

que é uma zona residencial como aquela pode acomodar, exige um estudo de tráfego 

para minimizar eventuais medidas de minimização desses acessos e, sobretudo exige a 

construção de determinados níveis de acesso e de estacionamento que fazem falta pelos 
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vistos no Bairro dos Capuchos. Perguntou então se, os estacionamentos que estão 

previstos serem construídos para poder acomodar uma nova zona comercial ali, vão 

impedir que os moradores tenham ainda mais dificuldade do que já tinham para o 

estacionamento para residentes ou para visitantes. Eram questões que crê que o senhor 

Presidente não ignora e que a própria lei obriga a que esses estudos de tráfego fossem 

feitos mas para isso, seria preciso que a Câmara clarificasse quais eram efetivamente os 

usos que irão acontecer naqueles territórios que serão sujeitos a projetos de urbanização, 

porque se são para espaços de zonas comerciais, um centro comercial de alguma 

dimensão, há um conjunto de normativos legais que devem ser cumpridos, 

nomeadamente as questões de saber se elas são possíveis de serem autorizadas dentro 

dum espaço que estará envolvido numa grande urbanização, e infelizmente, já tinha sido 

aprovada na Assembleia Municipal mas da qual, que se saiba, não consta uma zona 

comercial como aquela que estava ali sugerida nas declarações de voto dos vereadores do 

PSD e que até ali ainda não tinha visto desmentir, portanto, perguntou ao senhor 

Presidente, se aquela hipótese de um centro comercial naquela zona, nas contiguidades, 

de parcelas sobrantes que serão aprovadas no ponto 4, se isso ocorrerá ou não. Desse 

ponto de vista, pode como é que a lei poderá ser cumprida se esses estudos e essas 

avaliações ainda não foram feitos em condições.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro   

Disse ao deputado Pereira de Melo que na verdade os proprietários cederam os terrenos 

da forma como foi acordado, já tinha lido deliberação de Câmara, o recurso à via do 

direito privado se for necessário, também através do código de expropriações onde dizia 

claramente no artigo 11, aquisição por via do direito privado: a entidade interessada 

antes de requerer a declaração de utilidade pública deve diligenciar no sentido de adquirir 

os bens por via de direito privado salvo os caso do artigo15.º que se aplicam em 

situações jurídicas e materialmente não seria possível a aquisição por essa via. Referiu 

que o que estava ali em causa era a via do direito privado. Porque é que há parcelas 

sobrantes? Porque normalmente os proprietários ou não querem ver a totalidade ou há 

casos em que venderam a totalidade, portanto, depende muito do interesse dos próprios 

ex-proprietários por isso é natural que haja parcelas sobrantes. Disse também que não 

houve processos de expropriação. É a via do direito privado é o acordo e foi nessa parte 

que se fizeram as escrituras e portanto, não havia ali o problema de obrigatoriedade, de 

retorno, de reversão. Ao deputado Heitor de Sousa disse que o ponto 3 que é o que 

estava em discussão, é proposta de passar ao domínio público 3 parcelas ali identificadas 

situadas do lado do direito privado do Município. A questão do domínio público para o 

privado, a questão que se pôs naquela altura e tendo ouvido referir que se devia fazer um 

estacionamento e por coincidência, estava previsto um estacionamento em paralelo na 
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variante dos Capuchos com 50 lugares. Também se falou ali num auditório, e que se eles 

vissem a planta seguinte que tem uma parcela que é a parcela 4 que está no domínio 

privado da autarquia, gostava de saber se tirando aqueles montes que ali estavam, 

depois na prática teriam pouco resultado para na parcela 4 fazer o auditório, pois no meio 

daquilo assim como está com aquele desenho, não tem lógica.  

Na parcela 4, a sua configuração dá para fazer um auditório no meio daquele espaço, dá 

para fazer um estacionamento, mas não tem lógica, tem de haver ordenamento. A 

alternativa àquilo, se não houver ali projetos, e tinha ouvido se aquela parcela poderia ser 

afeta a uma unidade de saúde, portanto, não tinham nada, só intenções. Perguntou se 

fosse a unidade de saúde, como é que seria encarada, diziam que não, estar ali a fazer 

cenários futuros e não terem nada em concreto, havendo necessidade darão 

conhecimento à Assembleia do que é que estava em causa. A alternativa e era preciso 

pensar nos proprietários, era ficar como estava, o que lá existe é o que vais ficar, e 

perguntou se aquilo também seria justo que não se interviesse naquele espaço para 

poder beneficiar os proprietários. A Câmara não se demite do interesse público, a Câmara 

defende o interesse público, e é por essa razão que entre o conjunto de situações, a 

haver ali algum desenvolvimento, e não sabia bem, não tinha nada em concreto, já tinha 

havido intenção de uma unidade comercial, de uma unidade de saúde, a construção de 

prédios de 6 pisos, está tudo em aberto. A questão que levantou ali mais uma vez, é que 

haveria algum sentido de conseguirem concretizar a ligação da via do Bairro do Jericó, à 

variante dos Capuchos, havia algum interesse em que aquele conjunto de 50 

estacionamentos em paralelo com a Avenida do Papa Francisco pudesse ser construída 

mas fundamentalmente havia o interesse de resolver o problema do acesso aos 

Capuchos, isso é que era vital, e falavam de muito dinheiro. Nessas coisas todas poder-

se-á dizer que é um problema, apostasse ali, podem entrar nesse jogo também porque os 

Capuchos estavam numa situação crítica. Disse esperar que nunca viesse a acontecer e a 

sua preocupação, e disse que em Novembro iriam preparar um dossier para a 

eventualidade de um tremor de terra e os Capuchos, acabou. Se isso vier a acontecer por 

fatalidade não há saída para aquela gente.  

Concluiu que em relação ao ponto 3, o interesse de passar ao domínio privado da 

Câmara, será para ter a porta aberta àquilo que vier a ser decidido pelo executivo, as 

coisas funcionam assim e não podem estar preocupados com aquilo que parece mas com 

aquilo que tem que efetivamente ser. Viu-os ali a defender, e pediu para repararem na 

contradição, já falaram ali em querer fazer um estacionamento, e se a Câmara avançar 

para a construção de um estacionamento subterrâneo em frente à Câmara, aqui d'el rei. 

Portanto, tem as contradições todas que aqueles processos têm é a política no seu melhor 

estilo, é isso que eles não querem, querem que as coisas sejam feitas as coisas com 
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verdade e por isso para concluir, garantiu que o que viesse a acontecer, naturalmente, 

previamente dariam conhecimento, fazem questão disso, apesar de não ser obrigatório 

dar conhecimento à Assembleia antes da tomada de qualquer decisão.  

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

pelo disposto da 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 10 votos contra e 5 abstenção, 

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

24 de julho de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar 

desafetação do domínio público e a sua afetação ao domínio privado do 

Município das parcelas sobrantes n.os 1, 2, 3, 4, 5 e 6, num total de 5.876m2, 

conforme planta que se anexa à presente deliberação e que dela faz parte 

integrante (Anexo I). 

Ponto 

4. Alienação de Parcelas de Terreno do Domínio Privado do Município de Leiria - 

Aprovação do Regulamento de Hasta Pública – Apreciação, discussão e votação. 

Súmula: O objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal de Leiria aprove a 

proposta apresentada pela Câmara Municipal, consubstanciada: 

i) Na alienação em hasta pública das 4 (quatro) parcelas de terreno devidamente 

identificadas na deliberação oportunamente distribuída; 

ii) Na aprovação do Programa da Hasta Pública para alienação das parcelas identificadas 

com os n.ºs 1, 2, 3 e 4, que constitui um Anexo à referida deliberação da Câmara 

Municipal; 

iii) Determinando que a Comissão da Hasta Pública seja constituída por um Presidente, 

dois Vogais Efetivos e dois Vogais Suplentes, sendo os seus membros designados por 

despacho do Presidente da Câmara Municipal; 

iv) Delegando/atribuindo à Comissão da Hasta Pública as competências constantes da 

referida deliberação. 

Na hasta pública far-se-á em primeiro lugar a venda global das 4 parcelas pelo valor base 

de € 632 795,00 (seiscentos e trinta e dois mil setecentos e noventa e cinco euros). 

Não havendo interessados, far-se-á em seguida a venda, em separado, de cada uma das 

parcelas pelo valor base de: 

i) Parcela 1: Valor base - € 117 040,00 (cento e dezassete mil e quarenta euros); 

ii) Parcela 2; Valor Base – € 103 170,00 (cento e três mil cento e setenta euros); 

iii) Parcela 3: Valor Base – € 57 380,00 (cinquenta e sete mil trezentos e oitenta euros); 

iv) Parcela 4: Valor base – € 355 205,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil duzentos e 

cinco euros). 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro   
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De acordo com aquilo que alguns deputados evidenciaram jogando com o conteúdo do 

ponto 4, obviamente que o que se pretende é desde ali, autorização para se poder alienar 

as parcelas em causa, concretamente a parcela 1, 2, 3 e 4, as outras sobrantes da parte 

do outro lado da variante, ficarão na posse do município também no domínio privado, e 

portanto, o que estava ali em causa era a abertura a quaisquer projetos que apareçam 

com necessidades de interesse pelo município poderem sido viabilizados, e para tal 

naturalmente que aquelas parcelas com exceção da 4 que é a que tem maior dimensão, 

fará algum sentido de poderem vir a merecer o interesse desse esses promotores e 

investidores sendo nesse sentido que se propõe a posição da Assembleia àquela proposta.  

Intervenção do senhor Deputado Pereira de Melo (PSD)  

Disse que na continuação do ponto 3 esclareceu que o motivo porque o lado dos 

Capuchos passa para o lado do domínio privado, não se percebe porque seria para utilizar 

para escolas, acesso à zona dos Capuchos. Que dessas utilizações fazem-se no domínio 

público, não havia necessidade nenhuma de ir com o lado oposto à via para o domínio 

privado, a não ser que se pretenda vender as escolas ou que se pretenda vender ruas. No 

ponto 4 que dizem que não têm área para o auditório só tem 3739 metros quadrados e 

que já está na área privada houve ali uma coisa que não percebeu como é que ela passa 

por cima da via da antiga estrada para a Marinha Grande? O que não percebe é como é 

que se faz para pôr uma rua no domínio privado. Portanto, havia ali qualquer coisa que 

não batia certo, mas não foi só aquela, tantas não batiam certo.  

Intervenção do senhor Deputado Gastão Neves (CDS)  

Disse congratular-se que Sua Excelência não tivesse dúvidas quanto à forma de aquisição 

das parcelas em questão. No seguimento do ponto anterior, o senhor Presidente disse 

que, obviamente ia ali à Assembleia, qualquer intenção, não esperavam outra coisa. Disse 

que não tinha dúvidas como disse o deputado Micael, a Câmara tem instrumentos de 

gestão territorial e de aplicar o princípio da legalidade, correm o risco daquela parcela ser 

adquirida, por um promotor imobiliário qualquer, que nada impede, de acordo 

contrariamente ao PDM, mas qual será o uso do seu poder discricionário de aprovar ou 

não aprovar se não for ilegal, mas depois é uma obra que ali fica fora do projeto, aquilo 

até é um traçado duma estrada, mas é tão recente que se há áreas sobrantes nem que 

fossem a para espaço verde, espaço de lazer, aquela teoria de que querem fazer um 

arruamento já é um bocadinho redundante, porque toda a gente já falou nisso.  

Estar a aprovar aquilo é estar a passar um cheque em branco para uma falta de 

planeamento e estavam ali de acordo com a intenção dos privados, não, a intenção 

pública tem de estar à frente e depois então sim, o interesse privado, ir ao encontro do 

interesse público.  

Intervenção da senhora Deputada Laura Esperança (PSD)  
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Perguntou ao senhor Presidente da Câmara, dada a falta de estratégia e dum 

planeamento nas coisas, e viu-se com o edifício que foi aprovado adquirir, e que poderá 

ser para isto ou para aquilo, ali também a parcela de terreno não excluindo e não viu que 

não excluiu, se fosse afetada a uma empresa comercial de retalho alimentar, pelo menos 

foi o que se falou na comunicação social, perguntou como parece e de que forma é que 

pensa que vai desenvolver, revitalizar e dinamizar a zona histórica e também como é que 

isso poderia defender os comerciantes de Leiria afetar ali uma empresa tão agressiva 

comercialmente que iria congestionar toda aquela zona.  

Intervenção do senhor Deputado Heitor de Sousa (BE)  

Disse crer que um projeto daquele tipo que ocorre num bairro que está bastante 

congestionado com imensos problemas de acessibilidade, o mínimo que se deveria exigir 

por parte da Câmara Municipal, é que olhasse para aquele projeto como oportunidade de 

ouvir os cidadãos do Bairro dos Capuchos e de conversar com eles, discutir com eles as 

soluções e as necessidades que importa suprir com maior premência relativamente ao 

Bairro dos Capuchos, porque aqueles terrenos sobrantes são na margem do bairro e se 

calhar não era má ideia, perguntar às pessoas se naquelas parcelas que estavam a ser 

desafetadas do domínio público, poderiam ter um uso público mesmo estando em 

domínio privado, se poderiam ter um uso público que satisfizesse, as necessidades 

população do bairro. Portanto, perguntou ao Presidente, se não queria aproveitar aquela 

oportunidade de promover o diálogo direto com os cidadãos, de ir com e junto deles 

perceber as necessidades que eles sentem com maior relevo, para o uso exatamente 

dessas parcelas sobrantes que pelos vistos a Câmara não sabe o que é que lhes há de 

fazer.  

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD)  

Disse que depois da fase do perdoa-me passavam à fase do confessa-me. No ponto 1 da 

deliberação em que o município confessa que aquelas parcelas sobrantes deixaram de 

satisfazer o interesse coletivo ficaram a saber que a Câmara foi ali dizer que aquilo não 

tem interesse coletivo nenhum, que fique registado, bem sublinhado, que a Câmara 

considera que aqueles terrenos não têm interesse coletivo.  

Disse que para a comunicação social não se esquecesse de sublinhar que a Câmara em 

relação aquelas parcelas considerou não haver interesse coletivo. Houve também uma 

outra questão que gostava de ver sublinhada porque ouviu com tanta atenção as palavras 

do senhor Presidente da Câmara sobre a qualificação dos terrenos na alínea d). Mas está 

na minuta da hasta pública que estavam perante uma venda global das 4 parcelas.  

Como é que aquilo se harmonizava e pressupondo que é um qualquer investidor, comprar 

as 4 parcelas e olhando para o mapa e para a cartografia, disse ter alguma dificuldade em 

perceber como é que alguém investindo em simultâneo na aquisição daquelas 4 parcelas 
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vai ali fazer alguma coisa, até porque o senhor tinha acabado de informar que aquela 

área, que tem o número 4, nem serve para grande coisa ou pelo menos não serve para o 

auditório. É preciso esclarecer como é que aquilo é montado e ele realmente olhou para a 

venda global das 4 parcelas e não conseguiu entender, mas, com certeza que o 

Presidente explicará, porque depois a praça fica vazia, deserta, pode-se fazer a venda em 

separado, talvez seja esse o objetivo, 1º ninguém compra e depois vai-se comprar às 

fatias.  

Fez também uma análise de determinadas coisas. O deputado Pereira de Melo referiu a 

questão de haver uma estrada e provavelmente, pelo que deduziu seja, o projeto da 

continuação da Rua do Bairro do Jericó, mas coloca-se na mesma, a questão do bico  

daquela parcela número 4 que já era do domínio privado, e que supostamente fica ali em 

cima da estrada, portanto, há que esclarecer também aquela situação que não está 

esclarecida, mas depois vão aos relatórios de avaliação que estão conexos. O relatório de 

avaliação da parcela 1, a determinado momento, diz que “contudo terá de haver lugar a 

movimentação de terras, portanto, se o Senhor Presidente os pudesse esclarecer 

exatamente, o porque é que tem que haver uma movimentação de terras, se é para 

vender, não se sabe quem é o comprador e o que é que lá quer fazer, porque é que tem 

que haver uma movimentação de terras. Talvez houvesse ali alguma obrigatoriedade que 

isso acontecesse. Das parcelas 2, 3 e 4 já se falava no relatório de avaliação, no entanto, 

os relatórios de avaliação da parcela 1, 2 e 3 não estavam assinados ou supostamente 

não tem lá o nome, o da parcela 4 já tem nome de 2 pessoas, mas estava a dizer que em 

relação à parcela 2 e 4 já se refere: “Contudo, a área encontra-se condicionada à 

construção de um parque de estacionamento e vias da de acesso”. Gostava que o 

esclarecessem também em relação àquele aspeto, porque quem fez a avaliação, 

naturalmente fez tendo em consideração aqueles sublinhados que ele ali fez: A 

movimentação de terras na parcela 1, a construção do parque estacionamento e vias de 

acesso da parcela 2, 3 e 4. Era importante perceberem exatamente o que é que se estava 

ali a passar. 

Intervenção do senhor Deputado Luís Pinto (PS)  

Disse que não deixava de ser curioso, verem alguns colegas deputados municipais que no 

início da década anterior tiveram grandes responsabilidades enquanto autarcas em 

relação àquilo que foram as decisões que mais limitaram o futuro sem que houvesse 

discussões públicas, sem que houvesse planeamentos, e ultrapassados todos os 

orçamentos anunciados, os tem condicionado, e venham com tanta ligeireza tentar acusar 

aqueles que tiveram que resolver esses problemas. Falta de planeamento, falta de 

democraticidade, falta de diálogo que muitas vezes tem que haver, alguma militância e 

alguns deputados tipo bombeiro, como faz o deputado João Cunha, no sentido de que é 
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importante dizer e criticar tudo, mas depois acaba por não se estudarem os assuntos e 

acabou por ser muito leviano, porque é preciso contestar, é preciso dizer mal e na 

verdade o senhor deputado nem sequer se apercebeu que, de facto, seja qual for o 

equipamento que que possa nascer ali no numero 4, tem de haver a remoção de terras 

para o quer que seja o que lá for feito. Na verdade a autarquia que é acusada de não ter 

ideias e não saber o que quer, foi já adiantado muito aquilo que foi explicado pelo senhor 

Presidente, nomeadamente até no próprio desenho se pode verificar e causou estranheza 

ao deputado Pereira de Melo, aquele tracejado no bico do 4, que tem a ver precisamente 

com a preocupação da autarquia de criar uma 2ª entrada e saída para o Bairro dos 

Capuchos, houve ali de facto, preocupações e intenções de fazer coisas, naturalmente 

que o jogo político, muitas vezes obriga àquela ideia de criar confusão e ruído. A verdade 

é que, é importante que possa ser aproveitado o melhor possível, é evidente que se tem 

falado em empregabilidade, mas ao ir a hasta pública e até haver hasta pública, muita 

coisa pode acontecer e na verdade, requer negociação, nomeadamente para aquele 

exemplo que deu, da abertura ao Bairro dos Capuchos, mas também ao estacionamento e 

outras situações que ali se possam verificar. A Câmara ficou ali com capacidade para 

poder intervir, fazer algum dinheiro também, mas ajudando a que os privados possam 

fazer ali intervenção pública a favor de todos.  

Intervenção do senhor Deputado Micael Sousa (PS)  

Disse que, como se falou ali da questão da ausência de planeamento, houve uma coisa a 

ser tida em conta: em 2015, o plano diretor municipal foi revisto e o plano diretor 

municipal especifica já o uso do solo, estando para um lado da variante como para o 

outro, e reparando do lado do Bairro do Jericó, é uma zona urbana com uso preferencial 

para empreendimentos urbanos, portanto, não existia ali previsto aquilo que foi criticado, 

a ausência de planeamento, não estava nada previsto para outros usos que não os 

urbanos do lado do Bairro do Jericó, ou seja, já tinha sido previamente planeado e do 

lado do Bairro dos Capuchos como viram também do plano diretor municipal, nas 

parcelas sobrantes estavam previstos equipamentos públicos, com espaços verdes, houve 

uma clara intenção de concretizar aquilo já desde 2015, pelo menos, e como sabiam, 

todo o processo até 2015 foi contínuo e longo, e teve uma audição pública. Reforçou a 

intervenção do deputado Heitor de Sousa e concordou. Através daquela etapa e uma vez 

que estavam a falar de vários instrumentos de gestão do território, cada um adequado à 

sua realidade, deveria ser, e achou ser salutar e um bom serviço à democracia local, 

envolver as comunidades locais e que todos pudessem participar na fase a seguir, na fase 

jusante do projeto, ou seja, deverá ser discutido que todo o tipo de soluções deverão ser 

consideradas ao haver aquela alienação do lado do bairro do Jericó e manutenção das 

propriedades do lote e do Bairro dos Capuchos, que permite fazer muitas intervenções 
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que respeitem então a vontade da população e que resolvam e conjuguem aquilo que é o 

interesse público e o privado. Pareceu-lhe que já estaria previsto no plano diretor 

municipal, e deixou o seu incentivo para que pudesse ser feito esse diálogo com a 

população local e que possa ser encontrada uma boa solução para aquela oportunidade 

porque há conjugação do público e privado, nas operações urbanísticas. Há sempre as 

duas dimensões e a Câmara tem o papel de poder regular tudo aquilo podendo mesmo 

não aprovar aquele tipo de empreendimentos, basta estar em causa o interesse e 

enquadramento arquitectónico urbanístico, que é uma coisa possível de ser invocada 

sempre e a qualquer momento. Deviam também ter a noção que existia ali património 

classificado e que tem uma área de salvaguarda e tudo isso deve ser evocado e garante 

que todo o processo deve ser conduzido da melhor forma. Existiam elementos, e reforçou 

que seria uma boa oportunidade de envolver a comunidade naquele local e que podia ser 

até um exemplo para outros locais da cidade e do concelho.   

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro   

Perguntou ao deputado Pereira de Melo se estava esclarecido acerca da parcela que não 

tem a ver com a estrada da Marinha, ao deputado Gastão Neves disse que tinha referido 

que não eram obrigados a levar à Assembleia, ele é que entendeu que face ao que se 

passou ali, à sensibilidade estava certo que faria todo o sentido ir lá para se discutir e 

apreciar quando chegar o momento certo. À deputada Laura Esperança, disse que não 

sabiam a haver compra, quem compraria, era uma hasta pública, quando houver o futuro 

dono, quando apresentar algum projeto terão que o avaliar em todas as suas que têm 

todos vertentes, portanto, também não podem tomar decisões de ânimo leve. Em termos 

de planeamento, têm feito aquilo que já se pensava há muitos anos, a Variante dos 

Capuchos, fala-se há 30 anos e não se conseguiu fazer. Depois, para dizer ainda ao 

deputado Heitor de Sousa que têm falado com as gentes dos Capuchos por causa das vias 

de acesso que é a grande preocupação, também com a escola que está lá e será objeto 

duma grande intervenção, esperam que aquilo seja um bairro que tenha direito à 

qualidade de vida. Houve em tempos, a possibilidade que foi depois abandonada face à 

diferença de cotas, que era no topo do Convento dos Franciscanos, criaram acesso, 

diretamente à via de acesso à passadeira da Escola Rodrigues Lobo, mas atendendo essa 

diferença de cotas era inviável construir ali uma via de acesso, devendo virar-se para a 

variante dos Capuchos, e que vá tentar conseguir que, duma maneira ou outra fazer, 

porque é forma de garantir as acessibilidades necessárias para quem ali vive. Ao 

deputado João Cunha, disse que em relação às terras não há nada melhor que ir ao local 

para ver o que lá estava.  

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 
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75/2013, de 12 de setembro, deliberou por maioria com 10 votos contra e 6 

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

deliberação de 24 de julho de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar a alienação em hasta pública das 4 (quatro) parcelas de 

terreno acima identificadas, ao abrigo da sua competência estabelecida na 

alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º, do já referido Anexo I, nomeadamente:  

a) Que far-se-á em primeiro lugar a venda global das 4 parcelas pelo valor base 

de € 632 795,00 (seiscentos e trinta e dois mil setecentos e noventa e cinco 

euros);  

b) Não havendo interessados, far-se-á em seguida a venda em separado de cada 

uma das parcelas pelo valor base de:   

i) Parcela 1: Valor base - € 117 040,00 (cento e dezassete mil e quarenta euros); 

ii) Parcela 2; Valor Base – € 103 170,00 (cento e três mil cento e setenta euros); 

iii) Parcela 3: Valor Base – € 57 380,00 (cinquenta e sete mil trezentos e oitenta 

euros);  

iv) Parcela 4: Valor base – € 355 205,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil 

duzentos e cinco euros);  

c) Aprovando o Programa da Hasta Pública para alienação das parcelas 

identificadas com os n.ºs 1, 2, 3 e 4 (Anexo III);  

d) Determinando que a Comissão da Hasta Pública seja constituída por um 

Presidente, dois Vogais Efetivos e dois Vogais Suplentes, sendo os seus 

membros designados por despacho do Presidente da Câmara Municipal;  

e) Atribuindo à Comissão as seguintes competências:  

1. Prestar esclarecimentos;  

2. Proceder a retificações;  

3. Verificar os documentos apresentados pelos participantes;  

4. Elaborar e assinar o auto de adjudicação provisória;  

5. Emitir documento de pagamento que identifica o adjudicatário provisório;  

6. Lavrar ata da hasta pública;  

7. Propor à Câmara Municipal a adjudicação das parcelas. 

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

que tinha sido interpelado pelo deputado Gastão Neves que ficou muito incomodado pelo 

Senhor Vereador, Fernando Costa numa das suas intervenções. O Senhor Vereador pediu 

a palavra ao abrigo do artigo 37.º lhe dá direito de defesa da honra, como vereador. 

Intervenção do Senhor Vereador da Oposição Fernando Costa (PSD)  

Disse ao Senhor Presidente, sentir-se francamente ofendido com a sua intervenção. Tinha 

ido dar um esclarecimento a um deputado do PSD sobre a ordem de trabalhos, achou ter 
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esse direito. Disse que o Senhor Presidente puxou dos seus pergaminhos e deu-lhe um 

raspanete como se fosse um miúdo da 4ª classe, dizendo que não podia usar da palavra, 

porque a palavra só pode ser usada pelo senhor Presidente da Câmara, foi ofensivo. 

Segundo aspeto, o deputado Heitor de sousa, e bem, pôs de alguma forma em dúvida a 

declaração de voto sobre o ponto 4 da Câmara, nessa declaração disse claramente as 

razões por que votaram contra e porque apresentaram uma declaração com 5 pontos e o 

senhor deputado tem o direito de ser esclarecido. Pretendeu usar da palavra, porque se 

sentiu ofendido naqueles 2 pontos.  

Disse que a declaração de voto era real. Foi um veemente protesto contra a decisão do 

senhor Presidente da Câmara e da Câmara maioritária, porque perguntaram o destino 

daquele terreno e ficaram no ar várias hipóteses, mas disse claramente que havia um 

investidor da área comercial espanhol que estava interessado no terreno mas não só 

interessado no terreno da parcela dos 4 mil metros da Câmara, devia querer, se é que já 

não tinham negociado com outros dos terrenos limítrofes. O senhor Presidente recusou-se 

a dar o nome do investidor.  

Porque aquilo muito claramente com todas as palavras, cheirava-lhe que o negócio para 

uma grande superfície comercial já estava na berra. De outra forma o senhor Presidente 

não dizia que havia um investidor espanhol, foi grave, porque outra contradição, o senhor 

deputado Santos diz que houve uma expropriação, que um cliente seu foi expropriado o 

senhor Presidente da Câmara disse-lhes que não houve expropriação nenhuma, porque 

eles alertaram o Presidente da Câmara. Se houve expropriação, não podia ser vendido a 

privados para outros fins, a Câmara de Lisboa estava a pagar 98 milhões de euros por ter 

negociado um terreno sem expropriação com fim e depois deu-lhe outro na zona do 

Lumiar, aquilo vai acontecer à Câmara e, quando ele disse que trapalhadas daquelas 

chegavam a Leiria e que Leiria iria e a pagar caro, o senhor Presidente disse que não, não 

haveria expropriação. O deputado ao ausentar-se da votação confirmou que houve 

expropriação. Aquela Assembleia não podia ser enganada, e muito menos a construção de 

uma grande superfície naquele sítio, grave. A Câmara Municipal gastou no ano passado, 

60/70 mil euros num parque de estacionamento nos Capuchos junto à escola para 60 

carros e face ao protesto dos moradores, o senhor Presidente declarou publicamente que 

o parque de estacionamento seria provisório. Provisório até quando e ir para onde? 

Porque é que não faz naquela parcela? Porque é que uma planta que foi apresentada à 

Câmara já estava lá desenhada um parque de estacionamento de 50 lugares ao longo da 

estrada? Manifestou o seu veemente protesto contra aquela forma de administrar os bens 

da Câmara, a Câmara não está falida, tem muito dinheiro e aquilo era grave. 

O Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida Sequeira, disse  
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Tendo sido considerado ofensor, disse ter pena que o senhor vereador Fernando Costa 

não tivesse sido pontual, porque teria ouvido os comentários às acusações que o senhor 

vereador lhe tinha feito em reunião do executivo em que o acusou de falta de 

democraticidade, falta de ética por ter feito um edital que continha pontos que ainda não 

tinham ido à reunião do executivo. Provou ali a toda a gente com exemplos verdadeiros e 

concretos que em todas as sessões desde Novembro, 4 de Dezembro, 5 de Fevereiro, 27 

de Abril e 29 de junho, e foi ainda citou uma entre muitas, de 2008 do tempo da Dra. 

Isabel Damasceno e do Presidente da Assembleia, Manuel de Jesus Antunes, e que a 

mesma prática se fez com 2 pontos muito importantes, a fixação de taxas de impostos 

municipais e, portanto, não teve efetivamente nenhuma razão nas acusações que 

proferiu.  

Intervenção do senhor Deputado Heitor de Sousa (BE)  

Esclareceu o senhor vereador, Fernando Costa que a sua referência à declaração de voto 

do PSD foi precisamente utilizar essa declaração de voto para perguntar ao senhor 

presidente da Câmara se confirmava ou não, aquele que estava supostamente anunciado, 

da construção de uma grande superfície comercial, e o senhor Presidente da Câmara na 

sua intervenção nem confirmou nem infirmou essa hipótese, portanto, não quis de forma 

nenhuma ofender o senhor vereador, quis apenas, e permitiu-se usar a declaração de 

voto do senhor vereador do PSD e devolver à Câmara Municipal o seu esclarecimento.  

 

As deliberações foram aprovadas em minuta para produzir efeitos imediatos nos termos e 

com os fundamentos previstos no n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

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

eram 00:53 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.----- 
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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 30 de novembro, deliberou por maioria 

com 3 abstenções, aprovar a ata.--------------------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente da Assembleia 

 

António Sequeira 

 

 

A Assistente Técnica 

 

Célia Trigueiro 
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