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  ATA N.º 6/2018 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA DE 28 DE 

SETEMBRO DE 2018 

 

Aos 28 dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, no auditório do Teatro Miguel 

Franco, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal de Leiria.         

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

Casimiro Matos.  

Foram substituídos os seguintes membros: Telma Duarte que tinha apresentado um 

pedido de suspensão do mandato por um ano que finalizou à data, e do qual abdica, foi 

substituída por Carlos Manuel Barbeiro que tomou posse como deputado; Cristina 

Manuela Oliveira Coelho, substituída por Daniela Alexandra Lopes de Sousa; Filipe André 

Silva Reis, substituído por Joana Brito Cartaxo; Ricardo de Jesus Gomes, substituído por 

Tânia Andreia Cardoso Rodrigues; Fernando Paulo Mateus Elias, substituído por Rui 

Alexandre Pereira Lebreiro; Rosa Maria de Sousa Brilhante, substituída por Domingos 

Carvalho; Rui Manuel Passadouro da Fonseca, substituído por Fábio Micael Costa 

Bernardino; Fábio Alexandre Seguro Joaquim, substituído por Beatriz Proença Vaz; 

Gastão Manuel de Oliveira Neves, substituído por Luís Manuel Gaspar Carvalho; Renato 

José dos Santos Cruz, substituído por Célia Maria do Arneiro; Eulália Rodrigues Crespo 

Duarte, presidente da União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa, substituída 

pelo secretário Sandro Miguel Monteiro Ferreira; Faustino Ferreira Coelho Guerra, 

presidente da União de Freguesias de Monte Real e Carvide, substituído pela secretária 

Ana Maria Correia de Jesus; Helena Cristina da Fonseca Brites presidente da junta de 

freguesia de Arrabal, substituída pelo secretário Luís Manuel Marques Bernardino; Vítor 

Manuel da Silva Santos presidente da junta de freguesia de Maceira, substituído pelo 

secretário Luís Manuel Coelho Prata.  

Por parte da Câmara Municipal estiveram presentes os senhores Vereadores Ricardo 

Miguel Faustino dos Santos, Ana Maria Fernandes Esperança, Ana Margarida Félix 

Valentim, Rita Alves da Costa Azevedo Coutinho, Fernando José da Costa, Álvaro 

Madureira e Ana Silveira. 

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

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

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

Havendo “quórum”, foi pelo senhor Presidente declarada aberta a sessão, eram 21.06 

horas, com a seguinte ORDEM DO DIA: 
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1.Relatório do Presidente da Câmara sobre a atividade do Município e relatório 

financeiro nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro – Para conhecimento; 

2. Relatório n.º 2017/1495 - Ação de Controlo ao Município de Leiria elaborado 

pela Inspeção-Geral de Finanças – Para conhecimento; 

3. Informação económica e financeira semestral prestada pelo auditor externo – 

Apreciação; 

4. Aplicação do n.º2 do artigo 16.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto – 

Entrega dos resultados positivos de 2017 dos SMAS de Leiria – Apreciação, 

discussão e votação; 

5. Fixação da taxa da derrama para cobrança em 2019 - Lucro Tributável de 

2018 – Apreciação, discussão e votação; 

6. Fixação da percentagem de participação no IRS – Apreciação, discussão e 

votação; 

7. Fixação das taxas do imposto municipal sobre imóveis (IMI) para 2019 – 

Apreciação, discussão e votação; 

8. Integração no inventário e valorização de imóveis que não reuniam condições 

para integrar o Balanço Inicial, à data da implementação do POCAL – Apreciação, 

discussão e votação; 

9. Relatório Anual de Atividades do Centro d`Artes Villa Portela – Para 

conhecimento; 

10. Manutenção e conservação de espaços verdes públicos, no concelho de 

Leiria, incluindo podas – Concurso público – Autorização da realização da 

despesa e da abertura do procedimento e aprovação da repartição de encargos 

por mais um ano económico – Apreciação, discussão e votação; 

11. Contrato com a União de Freguesias de Marrazes e Barosa para a locação de 

horas no Pavilhão Desportivo de Marrazes – Apreciação, discussão e votação; 

12. Apoio à União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa – Ampliação 

do Cemitério de Conqueiros e Pinturas no Cemitério de Riba ´Aves – Apreciação, 

discussão e votação; 

13. Regime Jurídico da Estruturação Fundiária - Pedido de parecer municipal ao 

abrigo do n.º 3 do artigo 51.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto – Apreciação, 

discussão e votação; 

14. Proposta de alteração da delimitação da área de Reabilitação Urbana do 

Centro Histórico de Leiria – Apreciação, discussão e votação; 

15. Regime Fiscal de Apoio ao Investimento – Reconhecimento do interesse do 

investimento para a região – Definição de critérios municipais – Proposta de 
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alteração da matriz de critérios aprovada pela Assembleia Municipal na sua 

sessão de 26 de fevereiro de 2016 – Apreciação, discussão e votação; 

16. Regime Fiscal de Apoio ao Investimento – Reconhecimento do interesse do 

investimento para a região - Requerente: TUBOFURO-TUBOS EM PVC, SA – 

Apreciação, discussão e votação; 

17. Acordo de mutação dominial da EN113 - Troço 0+000km (Ferrus) até 

5+030km (Pousos) (18 de setembro de 2018 – Apreciação, discussão e votação; 

18.Cedência do Teatro Miguel Franco à União de Freguesias de Leiria, Pousos, 

Barreira e Cortes para sessão ordinária do seu órgão deliberativo  – Apreciação, 

discussão e votação; 

19. Apoio financeiro à Freguesia de Maceira para requalificação de acessos – 

Apreciação, discussão e votação; 

20. Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas – PMAAC- Leiria – 

Apreciação, discussão e votação; 

21. Regulamento Interno dos Mercados Municipais do Concelho de Leiria – 

Apreciação, discussão e votação; 

22. Regulamento de Duração e Organização do Tempo de Trabalho – Apreciação, 

discussão e votação; 

23. Designação do representante do Município de Leiria no Conselho da 

comunidade do ACES – Apreciação, discussão e votação; 

24. Processo de Informação Prévia n.º 11/17 - "GERMIPLANTA, VIVEIROS de 

PLANTAS, LDA - EMPREENDIMENTO DE CARÁTER ESTRATÉGICO – Apreciação, 

discussão e votação. 

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

cumprimentou os presentes e deu início à sessão. 

Informou os presentes que foi convidado a estar presente em vários eventos na qualidade 

de Presidente da AML: 

- Convite Fórum Socialismo – BE; 

- Comemorações do 36.º aniversário BVMaceira; 

- Cerimónia de Homenagem aos Combatentes do Concelho de Leiria - 7º Encontro; 

- Leiria – Concelho Educador – Divisão da Educação da CML; 

- Inauguração FesMonte – Monte Redondo – representada pelo Presidente e 1.º 

secretário, Dr. José Silva Alves; 

- Inauguração Tasquinhas LPBC – Cortes; 

- Opera no Património; 

- Abertura Ano Letivo 2018/2019 ISLA Leiria; 
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- Presença do Presidente da República na inauguração da Praça do Comendador Armando 

Lopes; 

- Apresentação (resumo) da História da Freguesia de Leiria; 

- Jantar Oficial Leiria Sobre Rodas – representada pela 2.ª secretária Dra. Célia Afra; 

- Convite - Festa das Coletividades e Tasquinhas do Souto da Carpalhosa; 

Deu continuidade à sessão, submetendo à apreciação a ata n.º 3/2018, da sessão 

ordinária realizada em 28 de junho de 2018, tendo sido aprovada por maioria com 2 

abstenções e a ata n.º 4/2018, da sessão extraordinária realizada em 09 de julho de 

2018, tendo sido aprovada por maioria com 2 abstenções. 

Informou que iam entrar no período de intervenção dos munícipes que dentro do período 

previsto do Regimento, fizeram a sua inscrição. Convidou o senhor Fernando Batista a 

fazer a sua intervenção, mas como não estava presente, passou ao 2.º munícipe, Dr. 

Sérgio Silva que se pronunciou sobre a defesa de honra. 

Intervenção do munícipe Sérgio Silva   

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Sérgio Silva, antigo diretor de departamento dos serviços municipais administrativos e 

financeiros, interveio em defesa da honra na sequência de afirmações proferidas pelo 

senhor Presidente da Câmara Municipal na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 

Leiria de 27 de abril de 2018, a propósito dos documentos de prestações de contas do 

período de introdução do POCAL, refutando as declarações. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Cumprimentou os presentes. 

Disse que, um documento oficial, que é uma ata aprovada pela Assembleia Municipal de 

Leiria, concretamente do dia 28 de Abril de 2005, e relembrou que nessa ata, que é 

pública, na página 19 tinha afirmações produzidas e que não foram desmentidas tendo 

lido um excerto da mesma onde interveio o então deputado Francisco Francisco: Eu tinha 

vergonha de perder quinze linhas em dois parágrafos, a demonstrar diferenças de 1,99 

euros, quando tenho aqui diferenças de milhões de euros. Qualquer entidade chumbaria 

este balanço. As amortizações são nulas, afinal já existe inventário, não as fizeram 

porque o prejuízo seria incalculável. Só olhando um pouco para o balanço, podemos 

verificar que o imobilizado tem diferenças abismais, pergunto, quem é que deu 

autorização ao Chefe Administrativo, para emendar os dados de 2003, aprovados aqui por 

nós e aprovados em Câmara? A coluna do ano de 2003, está diferente do balanço que foi 

aqui aprovado; Se não estamos aqui a fazer nada, vamos todos para casa e o Chefe dos 

Serviços Administrativos, preenche os dados com os números que entender. Se 

repararmos só na rubrica “imobilizações financeiras”, e para não me alongar em números, 
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no ano de 2003 a Câmara dizia que tinha três milhões trezentos e oito mil euros; Neste 

momento, diz que se enganou e que afinal eram em 2003, sete milhões trezentos e vinte 

e três. Mas o balanço foi aqui aprovado por nós, se queriam emendar vinham cá com ele 

e admitiam o erro. 

Perante a intervenção feita pelo deputado António Luís Santos que fez um ataque, tinha-

lhe dito que a situação foi equivocada e releu o que constava da ata, um documento 

oficial e público e do qual se serviu para dar a seguinte resposta: antes acumular saldos 

do que dívidas. Já chegava a experiência do passado onde o então responsável 

administrativo que a câmara tinha, era um amigo seu. Chegou-se ao ponto de falsear o 

resultado final de um exercício e o do início do ano seguinte.  

Intervenção do munícipe Dinis Francisco   

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

É com gosto que aqui realizo esta intervenção pública na Assembleia Municipal de Leiria e 

poder falar sobre a valorização da economia primária na nossa região. 

Foi aprovada recentemente a adjudicação para a requalificação dos edifícios do Mercado 

Municipal. Durante este fim de semana decorrerá, tal e qual como foi em Setembro 2016, 

o Mercado da Terra na Praça Rodrigues Lobo que tem como objectivo, “incentivar o 

consumo de produtos locais e promover os produtos da região”, citando a vereadora Ana 

Valentim. 

Nesse aspecto, Leiria poderá alcançar maior relevância económica e notoriedade, tendo 

em conta que o Senhor Presidente da Câmara preside também a Comunidade 

Intermunicipal da Região de Leiria com uma população aproximada de 300.000 

habitantes. 

Com a previsão da realização do investimento no mercado municipal, com a existência de 

iniciativas variadas a promover produtos regionais, a Câmara Municipal está a contemplar 

a melhoria do Mercado Grossista do Falcão?  

No Mercado do Falcão, os grossistas já assumiram a necessidade de melhoria deste 

espaço. Hoje é um mercado que decorre a céu aberto com condições muito próximas de 

um mercado dos meados do século XX. A necessidade da construção de pelo menos de 

uma cobertura já foi por diversas vezes enunciado como uma necessidade urgente. 

Contudo, com a chegada das grandes superfícies e falta de condições do mercado, os 

produtores deixaram de ir ao Mercado Falcão, ficando este cada vez mais esquecido e 

perdendo cada ano que passa menos e menos importância. 

Em Fevereiro 2014, foi apresentado, em reunião de câmara, um projeto de um mercado 

grossista a ser construído na Barosa. Poderia ter sido uma âncora para os produtores 
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regionais. Contudo, quando foi para ser discutido em Assembleia Municipal, este ponto foi 

retirado. 

Mas, para a importância que Leiria tem, será que um mercado grossista poderá 

transformar-se tão limitativo a um curto prazo? 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara, sendo Leiria capital de distrito, com os seus 

470.000 habitantes, não será um desafio para esta região investir numa estrutura que 

poderá fazer falta ao desenvolvimento da nossa região, num mercado abastecedor? Na 

nossa região não existe nenhum, aliás, os mais próximos são Coimbra ou Lisboa. Por isso, 

não faria mais sentido a existência de um investimento camarário que abrangesse e 

defendesse a produção regional, desenvolvendo-se também economicamente? Um 

investimento que demonstrasse não só a independência da nossa região, mas sobretudo 

a interdependência de todos os concelhos, e mesmo de distritos vizinhos? 

Um mercado abastecedor será uma forma de centralizar novamente a produção agrícola e 

criar maiores incentivos na exploração dos terrenos agrícolas. Haverá mais vantagens 

para os produtores, além de poder haver mais procura. Além da venda de produtos 

agrícolas, poderá também ser uma âncora para a indústria transformadora da nossa 

região. Ser um polo de desenvolvimento regional como é o mercado abastecedor de 

Lisboa. 

A aposta no mercado municipal e a mudança das preferências dos consumidores em 

selecionarem frescos e produtos locais precisa de ser correspondido com a criação de 

uma Infraestrutura capaz de dar resposta à agricultura, pesca e criação pecuária da 

região, bem como às tendências atuais de consumo. Criar-se-á a notoriedade dos 

produtos locais, tornando-se num polo dinamizador da produção local e regional. 

Esta valência poderá ser um ponto central de exportação, tendo em conta que o maior 

importador de produtos alimentares nacionais da Alemanha tem a sua origem aqui no 

concelho de Leiria. 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal, a possibilidade da obtenção de uma 

valência desta natureza requer união de todos: câmara municipal, assembleia municipal e 

presidentes de junta aqui presentes.  

Estimados Presidentes de Junta, sendo os que mais de perto conhecem o Concelho de 

Leiria, terão por ventura sugestões de localização que consigam concretizar e valorizar 

este projeto, a Vossa palavra também deve ser ouvida e levada em conta. 

Tenho dito. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

A situação do mercado grossista não era um problema atual, mas sim com muitos anos, é 

um espaço que foi cedido gratuitamente ao município, mas que não lhes é permitido fazer 

ali obras como gostariam. Têm procurado outros locais, chegou a ser pensada a aquisição 
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das instalações de uma fábrica na Barosa, só que quando se chegou à fase de se agilizar 

o procedimento para a respetiva escritura, foram confrontados que uma parte do terreno 

ocupado pela fábrica seria de um 3º que lhes suscitou muitas dúvidas que vieram a 

verificar-se. Nesse contexto, abandonaram a ideia, porque não estariam disponíveis para 

estar a pactuar com uma situação perfeitamente negativa. Têm procurado espaços que 

sirvam para o efeito, que tenha boas acessibilidades, mas não tem sido fácil. Disse serem 

os primeiros a reconhecer, ele próprio já esteve várias vezes lá a falar com as pessoas, e 

são os primeiros a reconhecer que deveria haver cobertura, porque estão ali a vender 

dentro das carrinhas quando há mau tempo, e portanto, torna-se difícil, mas a verdade é 

que, até ao momento não se conseguiram arranjar boas acessibilidades para os diferentes 

operadores que ali trabalham poderem deslocar-se para aquela eventual nova estrutura. 

Deixou um apelo a quem quisesse sugerir, especialmente os presidentes de junta, para 

uma eventual disponibilização de terreno que seja acessível para os operadores, de forma 

a desencadear novo procedimento de avaliação dessa possibilidade e poderem 

eventualmente concluir uma nova estrutura que dê resposta àquilo ali equacionado.  

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

informou que pelo facto de ter havido atrasos no envio do Regulamento Interno dos 

Mercados Municipais do Concelho de Leiria, e tratando-se de um assunto da maior 

importância, com acordo do Presidente da Câmara, ouvida a Comissão de Líderes, foi 

resolvido retirar os pontos numero 10, 14, 15, 16, 21 e 23 da Ordem de Trabalhos. 

Marcou uma nova Assembleia Extraordinária, não a continuação daquela mas uma 

extraordinária para o dia 9 de outubro, à hora habitual naquela sala e que terá pelo 

menos aqueles pontos como ordem de trabalhos e alguns que eventualmente não fossem 

discutidos até às duas da manhã. 

Intervenção do senhor Deputado Manuel Azenha (BE)   

Cumprimentou os presentes. 

Disse que dada a sugestão apresentada e uma vez que será realizada uma assembleia 

extraordinária no dia 9 de outubro, sugeriu ao senhor Presidente da Câmara que fosse 

também transferida para essa data, a discussão do ponto 22 sobre o Regulamento de 

Duração e Organização do Tempo de Trabalho, porque se tratava também de um 

documento bastante extenso, foi entregue a tempo e horas, como é evidente, mas 

pareceu-lhe que seria sujeito a uma discussão e naquele sentido, ficou a sua proposta. 

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

depois do consentimento do Presidente da Câmara, informou que o ponto 22 passou 

também para o dia para o dia 9 de Outubro.  

  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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O Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida Sequeira, deu 

continuidade à sessão, iniciando o período antes da ordem do dia informando que tinham 

recebido algumas moções, recomendações e votos de pesar. Receberam concretamente 

uma recomendação do Bloco de Esquerda, uma moção do grupo do PCP sobre a 

transferência de competências para os municípios, 2 votos de pesar, um apresentado pela 

mesa e outro apresentado pelo grupo do Partido Socialista. Começou pelos votos de pesar 

e leu o referente ao falecimento de Henrique José Cabrita Franco, seguindo-se o voto de 

pesar referente ao falecimento de Joaquim Vieira. 

Transcrição: 

Henrique José Cabrita Franco nasceu em Leiria, no ano de 1930. Filho e neto de 

Republicanos, o pai e o avô paterno foram figuras muito significativas na formação 

pessoal e social de Cabrita Franco que, imbuído dos mais elevados valores democráticos, 

pautou a sua vida de modo a ser identificado como um cidadão livre, integro, 

responsável, honesto, amante da ética, da democracia e fiel aos valores humanistas 

universais. Foi aluno do Colégio Dr. Correia Mateus nas foi na escola Comercial e 

Industrial que frequentou o curso industrial e comercial onde, segundo ele, teve grandes 

professores que se vieram a tornar amigos. Não pretendendo prosseguir estudos 

superiores iniciou uma carreira na administração publica, passando por vários organismos 

tendo terminado as suas funções enquanto funcionário da Direção de Estradas. 

Personalidades como Rocha e Silva e Vasco da Gama Fernandes tiveram também grande 

importância na formação de Cabrita Franco, de quem teve a honra de ser amigo e de 

privar frequentemente. Desde muito jovem compreendeu que deveria lutar por um ideal. 

Pluralista, era um homem de convicções e firme nas suas decisões. Bom ouvinte que era, 

sabia ser respeitador de outras opiniões. Gostava de conversar e de se rodear de amigos, 

com quem desenvolvia verdadeiras tertúlias. Nunca se deixou ultrapassar pelo tempo; 

pelo contrário, parecia caminhar sempre à sua frente. Nesse sentido, o convívio com 

pessoas mais jovens era um fator de partilha enriquecedora.  

Presidente da Junta de Freguesia de Leiria, durante três mandatos, até 1998, foi um 

presidente tão emblemático que ficou sempre no imaginário dos leirienses como o 

"presidente", sendo tão aberto às novidades que foi o responsável pelos primeiros passos 

na informatização da Junta de Freguesia de Leiria.  

Cabrita Franco com o seu grande amigo Camilo Barata, na altura, secretário da Junta de 

Freguesia, foram os mentores do brasão de armas da Junta de Leiria. 

Acreditava numa educação baseada em liberdade responsável alicerçada na confiança. 

Era, sobretudo, um homem fraterno.  
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Amante da sua cidade, olhava para a política como uma missão, a possibilidade e 

obrigação de melhorar a vida e qualidade de vida de todos. Foram estas as pedras 

basilares em que assentou as suas funções de autarca, fazendo-o com a motivação, 

clareza, honestidade, entrega e dedicação e firmeza que só um homem de caracter 

consegue. Visionário, acreditou que poderia melhorar a sua cidade em áreas como a 

requalificação dos espaços escolares, dos espaços verdes e de lazer, da zona histórica da 

cidade, devolvendo-a às famílias. As questões sociais também o inquietavam apoiando e 

ajudando todos que solicitavam ajuda, sobretudo os mais desprotegidos, lutando no 

sentido de promover uma vida digna. Dono de uma discrição que o seu carácter lhe 

impunha, abraçou com sobriedade uma permanente intervenção cívica imprimindo 

sempre elegância, ponderação e elevação à defesa de causas de natureza pública. 

Apreciava e fomentava o real debate das ideias. Praticava sempre a tolerância porque 

adepto convicto do contraditório, mas não se poupava na intransigência contra símbolos e 

sinais que representassem perigo para os valores democráticos que venerava. As suas 

escolhas foram sempre na defesa das minorias. Sempre a favor dos menos favorecidos. 

Quantas vezes pugnou por todos estes valores na Assembleia Municipal de Leiria. É isso 

que esta Assembleia e a cidade lhe devem. Fica um singelo voto de pesar sem nunca ser 

esquecido. 

(agradecemos à família o contributo para vários aspetos da vida de Cabrita Franco, aqui 

referidos) 

Colocou a votação o voto de pesar pelo falecimento de Henrique José Cabrita Franco, 

aprovado por unanimidade. 

Intervenção do senhor Deputado Acácio de Sousa (PS)   

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

O senhor Joaquim Vieira foi um cidadão que merece um reconhecimento desta 

Assembleia Municipal. 

Leiriense, comerciante em várias áreas inovadoras há cerca de 60 anos em Leiria, como o 

comércio de artigos de plástico, acompanhando o desenvolvimento industrial da altura, o 

comércio de eletrodomésticos, trazendo para a montra da Novilux a primeira televisão 

vista em Leiria, ou, posteriormente, apostando no comércio de peças decorativas de 

grande qualidade em louça e vidro, contribuiu, igual e decisivamente para um novo olhar 

dos leirienses para a arte, com a aberta da primeira galeria de arte, em Leiria, a Capitel. 

Contudo, para além de todas estas inusitadas iniciativas comerciais, foi um homem 

sempre discreto, de uma atitude de educação extrema e um repositório de memórias que, 

em boa hora foi transcrevendo para a imprensa local e acabou por publicar num belo livro 

sobre a vida quotidiana de Leiria ao longo do séc. XX.  
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Mas, foi ainda um homem de causas e um ativo combatente da Ditadura. Muito próximo 

de outros leirienses de relevo, da altura, como Vasco da Gama Fernandes e Rocha e Silva, 

na biblioteca de sua casa, vários jovens, amigos dos filhos, tiveram acesso a leituras 

pouco prováveis nas livrarias da altura. Em 1958 foi um dinamizador da campanha de 

Humberto Delgado e coorganizador da receção deste general, em Leiria. 

Por tudo o que representou, Assembleia Municipal de Leiria reconhece o exemplo deste 

leiriense e apresenta um voto de pesar que deve chegar à família. 

Colocou a votação o voto de pesar pelo falecimento de Joaquim Vieira, aprovado por 

unanimidade. 

Foi ainda cumprido, um minuto de silêncio. 

Intervenção do senhor Deputado Manuel Azenha (BE)   

Transcrição: 

Considerando que:  
i. O Ministério da Educação atribuiu manuais gratuitos a todas as crianças do 1º e 2º 

ciclos do ensino básico, sendo que alguns municípios, como é o caso de lisboa, 

expandiram esta medida para que todos os alunos tivessem manuais escolares gratuitos 

do 1º ao 12º ano;  

ii. Os manuais escolares gratuitos garantem uma escola mais inclusiva, esbatendo as 

desigualdades garantindo que todos os alunos têm os materiais de que necessitam para 

estudar;  

iii. A atribuição de manuais gratuitos é acompanhada da reutilização dos mesmos nos 

anos seguintes, o que representa uma medida significativa na redução de impactos 

ambientais. É verdade que ainda falta fazer um grande caminho para que as crianças e as 

famílias possam estimar os livros e as escolas os possam recolher e armazenar em 

condições, mas esse caminho não pode ser feito sem o primeiro passo, a oferta dos 

manuais;  

iv. No concelho de Leiria, só existem manuais escolares gratuitos até ao 6º ano e a partir 

do 7º ano apenas os alunos mais carenciados têm apoio para a aquisição de manuais, 

através da Ação Social Escolar (ASE). Este sistema tem dois problemas: em muitas 

escolas as famílias mais carenciadas têm de comprar os livros, sendo depois 

reembolsadas pelo seu valor; e as crianças das famílias mais pobres, mas não o suficiente 

para requerer ação social escolar, mantêm uma enorme dificuldade em custear os livros. 

v. No concelho de Leiria, segundo os dados da Direção Geral de Estatísticas da Educação 

e Ciência (DGEEC), no ano letivo 2016/ 2017, frequentavam o 3º ciclo do ensino público 

2.617 alunos, e o ensino secundário 2.372 alunos;  
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vi. Segundo dados apurados, os custos médios anuais dos manuais escolares, por aluno, 

entre o 7º e o 12º ano, variam entre 196,00 € e 251,00 €, representando um total de 

1.130.192 para todos os alunos matriculados no ano letivo 2016/2017;  

vii. Contabilizando apenas os alunos do 3º ciclo, entre o 7º e o 9º ano, o custo da 

totalidade dos manuais é de 569.152,00 €;  

viii. Tendo em consideração os apoios atribuídos aos alunos através da Ação Social 

Escolar e a reutilização de muitos manuais, os custos de manutenção desta medida 

tendem ainda a ser substancialmente inferiores;  

ix. A Câmara Municipal de Leiria tem margem financeira para garantir manuais escolares 

gratuitos aos alunos, sendo a educação um fator essencial para o desenvolvimento do 

concelho e para a fixação da população, em especial os mais jovens;  

Assim, a Assembleia Municipal de Leiria reunida a 28 de Setembro de 2018, ao 

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

Setembro, recomenda à Câmara Municipal de Leiria:  

1. A atribuição de manuais escolares gratuitos a todos os alunos matriculados no 3º ciclo 

do ano letivo 2018/2019 e anos seguintes, com devolução do valor pago pelos manuais 

após apresentação de comprovativo de compra;  

2. Aplicação da medida anterior ao ensino secundário a partir do ano letivo 2019/2020; 3. 

Disponibilização de uma plataforma digital similar à plataforma MEGA, aplicada em 

Lisboa, para gestão da atribuição de manuais gratuitos; 

Intervenção do senhor Deputado Carlos Conceição (PSD)   

Cumprimentou os presentes. 

Disse ter-se atrasado 2/3 minutos por causa do trânsito e da imensa dificuldade em 

estacionar, quis meter uma cunha ao senhor Presidente, ver se os conseguia ajudar com 

mais lugares de estacionamento para ver se não chegavam tão tarde. Escutou a 

recomendação do senhor deputado, e achou que que não era uma medida de Justiça, o 

que propôs, era uma medida que introduzia alguma injustiça, na sua opinião, e porquê? 

Entendem que se deve auxiliar quem precisa, universalizar uma medida igual para todos 

dando a quem não precisa, de forma igual, na opinião deles, não era justiça social, disse 

ter rimado, mas nem foi de propósito, mas aqueles que o conhecem sabem que de vez 

em quando acontece. A justiça social é efetivamente atribuir a quem precisa, dar a quem 

não tem, suportar quem precisa não é dar a todos de forma igual. Acreditam que a justiça 

social é, dar condições a quem não tem, os outros que podem devem suportar do seu 

próprio bolso é dar a quem precisa, e não dar a quem não precisa como se precisasse, é 

aquela a visão deles. Se lhes dissessem que importava rever a política do livro, sim, 

importa rever a política que leva uma família a gastar por vezes, 600, 700 ou 800 euros 

dependendo do número de filhos que tem e sabiam bem do que ele falava, com manuais 
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escolares que todos os anos são diferentes e que oneram profundamente a família. Aí 

sim, estavam de acordo, trabalhar a montante, mas eles não iam resolver aquela 

desigualdade, aquela injustiça e aquele custo excessivo que pagam pelos livros e manuais 

escolares, dando a todos de forma igual, porque nem todos precisam de forma igual. 

Aquela era a opinião deles sobre aquela matéria.  

Intervenção do senhor Deputado Acácio de Sousa (PS)   

Aquela recomendação era um conjunto de intenções de louvar, intenções de facto, que 

merecem a atenção, e não deixou também estar de acordo, em parte, com o que disse o 

senhor deputado Carlos Conceição, mas e falando de escolaridade obrigatória, o Governo 

está a assumir para si a obrigatoriedade de facilitar a vida aos estudantes para 

cumprirem a escolaridade obrigatória. De facto, aquela recomendação do Senhor 

deputado Manuel Azenha, parece um pouco extemporânea e obrigaria o município a 

replicar aquilo que já é uma obrigação que estava a ser assumida pelo Estado Central. O 

1º ano do 1º ciclo já tem livros gratuitos, as famílias carenciadas do concelho de Leiria já 

tem o apoio para os livros escolares, e havia escolas de Leiria que já informaram os 

encarregados de educação para a gratuitidade dos livros do 2.º ciclo. Segundo a proposta 

do senhor deputado Manuel Azenha, os valores a inscrever no orçamento municipal, 

rondariam 1 milhão e 140 mil euros mais coisa menos coisa, o que é uma verba que eles 

não teriam que chorar, se realmente fosse uma ajuda para as crianças estudarem. A lei 

do Orçamento de Estado, de facto, no seu artigo 170.º, também já alarga para o ano 

2018/2019, os livros gratuitos para o 2º ciclo e assume a constituição do trabalho para 

estudar a oferta pelo estado, de livros para toda a escolaridade obrigatória.  

Intervenção da senhora Deputada Joana Cartaxo (PCP)   

Cumprimentou os presentes. 

Relativamente aquela recomendação do Bloco de Esquerda, disse que, de facto, é algo 

que eles, PCP, também têm defendido a nível nacional e portanto, é uma proposta que 

para eles fazia todo o sentido. Não se tratava ali de ajudar quem precisa ou quem não 

precisa, foi simplesmente uma proposta que cumpre aquilo que a Constituição Portuguesa 

diz, que a escolaridade deverá ser gratuita e acessível a todos. Portanto, aquilo 

efetivamente mostra que aquela premissa da Constituição Portuguesa, poderá ser 

cumprida através da gratuitidade dos manuais escolares. Não querendo, obviamente, 

alargar para o ponto 1 de discussão que iriam ter ali, sabiam e o relatório iria dizer isso, 

os cofres da Câmara estão cheios, portanto, não via ali razão para que não houvesse, de 

facto, aquele investimento de 1 milhão de euros já que tinham 53 milhões de euros 

previstos, pelo menos que estão nos cofres da autarquia. Deu alguns exemplos, e não 

estando em erro, o Município da Batalha já cumpria com aquelas iniciativas, o próprio 

município oferecia manuais escolares, portanto, não partia do princípio que fosse uma 
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decisão central, e achou que os bons exemplos que tinham ali ao lado pudessem ser tidos 

em conta. Evidenciou ainda que aquela proposta, de facto, também impede ou tenta 

evitar o lobbing que existe das editoras e, portanto, estavam plenamente de acordo com 

aquela recomendação.  

Foi rejeitada por maioria com 5 abstenções e 3 votos a favor, a recomendação “Manuais 

Escolares Gratuitos”. 

Intervenção da senhora Deputada Joana Cartaxo (PCP)   

Transcrição: 

A nova lei de transferência de «competências para as autarquias» (Lei n.º50/2018) 

confere poderes aos órgãos deliberativos - nos municípios as assembleias municipais - 

para decidirem se para 2019 e 2020 aceitam ou rejeitam a cedência de competências 

pelo Estado. 

No ponto em que as coisas estão, é um assunto polémico e em muitos municípios isso foi 

rejeitado, como é o caso mais mediático do Porto. 

A Mesa entendeu não convocar a Assembleia para decidir, no primeiro momento previsto 

legalmente (15 de Setembro) porque o Ministério da Administração Interna, em circular 

às assembleias municipais, veio dizer, sem sustentação legal, que o momento imposto 

pela lei não podia ser considerado agora, mas apenas quando fossem publicados os vários 

diplomas sectoriais em preparação. 

É uma visão sui generis da hierarquia das leis, que nos pode suscitar problemas mais 

adiante.  

No intuito de tentarmos acautelar possíveis ineficácias de decisões que venhamos a tomar 

no futuro, apresentamos a presente proposta para que, desde já, tomemos a posição de 

não aceitar para 2019 as eventuais competências que a administração central venha a 

querer transferir-nos sem que estejam salvaguardados os necessários meios, 

nomeadamente financeiros, para que possam ser realizadas. 

Sobre a Transferência de Competências 

1. A Lei das Finanças Locais (Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro) alterada pela Lei n.º 

51/2018 e a Lei da transferência de competências para as autarquias, Lei n.º 50/2018, 

ambas de 16 de Agosto, aprovadas no final da passada sessão legislativa, confirmam a 

consagração do subfinanciamento do poder local e a transferência de encargos em áreas 

e domínios vários, colocando novos e sérios problemas à gestão das autarquias e, 

sobretudo, à resposta aos problemas das populações. 

 

Não pode deixar de ser evidenciado, aliás, o conjunto de riscos associados à legislação 

agora em vigor que, no acto de promulgação, o Presidente da República referenciou: 
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•a sustentabilidade financeira concreta da transferência para as autarquias locais de 

atribuições até este momento da Administração Central; 

•o inerente risco de essa transferência poder ser lida como mero alijar de 

responsabilidades do Estado; 

•a preocupação com o não agravamento das desigualdades entre autarquias locais; 

•a exequibilidade do aprovado sem riscos de indefinição, com incidência mediata no rigor 

das finanças públicas; 

•o afastamento excessivo do Estado de áreas específicas em que seja essencial o seu 

papel, sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso das intervenções públicas. 

Por si só, o público reconhecimento destes riscos é prova bastante das insuficiências e 

erradas opções adoptadas na Lei. 

Acresce que, em praticamente todos os domínios, apenas são transferidas para as 

autarquias competências de mera execução, o que as coloca numa situação semelhante à 

de meras extensões dos órgãos do poder central e multiplica as situações de tutela à 

revelia da Constituição, contribuindo para corroer a autonomia do Poder Local. 

2. A lei considera transferidas todas as competências, prevendo que os termos concretos 

da transferência em cada área resultará de Decreto-Lei a aprovar pelo Conselho de 

Ministros – ou seja, um verdadeiro “cheque em branco” ao Governo para legislar em 

matéria da competência originária da Assembleia da República. 

Porém, estabelece que essa transferência se possa fazer de forma gradual e confere às 

autarquias a faculdade de optarem por adiar o exercício das novas competências por 

deliberação das suas assembleias, comunicando a sua opção à DGAL nos seguintes 

termos:  

•Até 15 de Setembro de 2018, as autarquias que não pretendam a transferência em 

2019; 

•Até 30 de Junho de 2019, as autarquias que não pretendam a transferência em 2020. 

A partir de 1 de Janeiro de 2021 a Lei considera transferidas todas as competências. 

3. A apreciação geral sobre o processo, o conjunto de implicações financeiras, humanas, 

materiais e organizacionais, a ausência de conhecimento sobre as matérias a transferir, 

as condições e as suas implicações (só descortináveis com a publicação de cada um dos 

decretos-lei) deviam ter conduzido a que, responsavelmente e na defesa dos interesses 

quer do Município de Leiria quer da população, se rejeitasse a assumpção a partir de 1 de 

Janeiro de 2019, das novas competências que por diplomas sectoriais aprovados pelo 

Governo venham a entrar em vigor. 
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Competia à Assembleia Municipal, por competência própria que lhe é conferida pela alínea 

a) do n.º 2 do art.º 4.º da Lei 50/2018, ter decidido e, no caso de rejeição, comunicado a 

decisão à Direcção-Geral das Autarquias Locais até 15 de Setembro.  

A decisão da Mesa da Assembleia no sentido de não levar em linha de conta o que 

consagra a Lei n.º 50/2018 (a única em vigor, portanto a produzir efeitos!), clara e 

imperativamente, sobre o processo de transferência de competências e as condições para 

o seu exercício, expôs a autarquia a decisões que podem lesar os interesses do Município 

e das populações e, portanto, a carecerem de cuidada análise.  

Na verdade, as interpretações que o ministério da Administração Interna foi produzindo, 

sem fundamento jurídico, por vezes contraditórias entre si e, em si mesmas, concebidas 

como factor de pressão e chantagem sobre os órgãos autárquicos, mais não visaram do 

que levar as autarquias à inacção e colocando-as em situação próxima da aceitação tácita 

de novas responsabilidades e maiores encargos.  

Atendendo aos considerandos referidos a Assembleia _______________ reunida a 

___________ delibera: 

1. Não aceitar para 2019 a assumpção de competências que venham a ser transferidas 

por via dos diplomas sectoriais que o Governo tem em elaboração; 

2. Exigir: 

1.a abertura de um processo sério de descentralização inseparável da consideração da 

criação das regiões administrativas; 

2.a reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações;  

3.encetar de um processo de recuperação da capacidade financeira dos municípios e da 

sua plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno daquelas que são 

hoje as atribuições do poder local e as competências dos seus órgãos; 

4.a identificação no domínio da transferência de novas competências, das que se 

adequam ao nível municipal, não comprometem direitos e funções sociais do Estado 

(designadamente a sua universalidade) e sejam acompanhadas dos meios financeiros 

adequados e não pretexto para a desresponsabilização do Estado por via de um 

subfinanciamento que o actual processo institucionaliza. 

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD)   

Cumprimentou os presentes. 

Disse ter previsto, no período antes da ordem do dia, inscrever-se para falar exatamente 

sobre aquela questão. A representante do PCP resolveu apresentar uma moção sobre 

aquela matéria o que de alguma forma precipitou a sua intervenção, porque lhe pareceu 

ser adequado juntar a discussão àquela temática.  

Aquela questão foi ali levada pela moção do Partido Comunista, é uma questão 

obviamente que comporta uma posição política de fundo do Partido Comunista, 
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relativamente à proposta de descentralização que tem sido consensualizada entre o 

Governo, o PSD e a Associação Nacional de Municípios, duma forma geral e portanto, 

percebe-se o sentido da posição política do Partido Comunista. Naturalmente que a 

questão de fundo merece, e porque a arquitetura de tudo aquilo é uma coisa que está em 

construção e tem já alguma dinâmica introduzida pela lei-quadro 50/2018, mas ela 

merece uma reflexão muito concreta e naturalmente eles pretendiam que fosse 

monitorizada de uma forma adequada pelo Município.  

Intervenção do senhor Deputado Pereira de Melo (PSD)   

Disse que faria uma intervenção muito curta colocando uma pergunta. Atendendo a que 

terminava a 15 de setembro o prazo para se reagir, supôs que nada foi feito e perguntou 

ao senhor Presidente da Câmara se realmente se fez alguma coisa. Porque se nada se fez 

já não podiam pedir que para 2019 não se aplique. Portanto, era naquele ponto que 

gostava de ser esclarecido, se o Presidente da Câmara que se realmente estão ou não sob 

a alçada da lei.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Disse que perante a comunicação manada do Ministério da Administração Interna que 

contrariou a 1ª versão de que até 15, teriam que decidir, se assumiam já em 2019 essas 

competências, e face ao atraso dos diversos diplomas, a comunicação veio no sentido de 

que, somente a publicação do regulamento para cada uma das áreas, que irá também 

definir as datas em que deveria haver pronúncia e só nessa circunstância quando 

chegasse esse regulamento é que irão ver se há capacidade de assentar ou capacidade de 

recusar.  

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

que esteve quase tentado a responder na medida em que foi obrigado a estudar o tema, 

porque o senhor deputado titular do PCP, pediu uma assembleia extraordinária para 

resolver aquele assunto. Foi numa altura em que foi enviado a todos os deputados, uma 

carta do Ministro da Administração Interna que curiosamente tinha chegado no mesmo 

dia em que o deputado tinha feito o pedido. Portanto, senhor deputado Pereira de Melo, 

não havia nada para resolver até ao dia 15 de setembro, porque a lei demarcava 15 de 

setembro, mas dizia por outro lado que nunca podia ser nada decidido, enquanto não 

tiverem os projetos sectoriais aprovados o que não se verificou. Portanto, como as duas 

condições tinham que se verificar cumulativamente e uma falhou, nada havia a decidir e o 

prazo de 15 de setembro estava prejudicado. 

Intervenção do senhor Deputado Acácio de Sousa (PS)   

Disse que quase poderia prescindir da sua intervenção, porque realmente tanto aquilo 

que o senhor Presidente da Câmara como o senhor Presidente da Assembleia Municipal 

disseram, respondeu à moção do PCP. Realmente a descentralização estava na ideia 
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deles, fazia parte da prática democrática mas devia ter, de facto meios, aquilo era de 

uma complexidade tal, e aliás, a 1ª ideia deles era realmente uma assembleia 

extraordinária específica para a complexidade do assunto. À data não havia bases para 

eles terem, e pediu desculpa à deputada, a proposta que fizeram era muito vaga, estarem 

ali a aprovar a abertura de processos, exigir a abertura de processos de centralização 

sem perceber, enfim, tinham notícias vagas e não tinham nada ainda de concreto mesmo 

a reposição de freguesias liquidadas, naquele momento, havia freguesias contentes com a 

união outras não, aquilo devia ser tudo muito bem estudado de forma sistematizada, era 

um assunto muito complexo e mesmo a identificação do domínio de transferências de 

novas competências que se adequam ao nível municipal, quais competências? Como tinha 

dito o senhor Presidente da Câmara, haverá um tempo em que os municípios irão de 

facto, aferir quais são as competências que devem aceitar, que podem aceitar conforme 

os meios que tenham e conforme as competências de recurso que existem, por isso é que 

lhe pareceu um pouco extemporâneo a proposta.  

Foi rejeitada por maioria com 2 abstenções e 2 votos a favor, a moção “Lei de 

transferência de competências para as autarquias”. 

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

continuidade à sessão, abrindo inscrições para assuntos de carácter geral.  

Intervenção do senhor Deputado Teófilo Santos (PSD)  

Cumprimentou os presentes.  

Começou de uma forma muito prática e preocupante, o sistema da saúde. A saúde é um 

problema muito importante no concelho, senhor Presidente da Câmara, senhores 

deputados municipais e senhores Presidentes de Junta. Os centros de saúde não estão a 

funcionar, as urgências não estão a funcionar, e não é demagogia, é a realidade e os 

Presidentes de Junta estão preocupados com a falta de médicos, enfermeiros, é um 

problema que diz respeito a todos. Todos se devem preocupar, nas urgências do hospital 

é impossível de dar cumprimento, vêm os médicos a não dar vazão a todos os serviços 

que tem, vêm nos centros de saúde, os médicos a faltar, a não conseguir cumprir os seus 

deveres, as marcações de consulta com atraso de 2, 3, 4 meses, vêm no hospital e 

centros de saúde as urgências a não funcionarem bem. A desmotivação é total na 

população, nos funcionários, nos médicos pela sua ausência, pela sua falta de médicos, 

têm que fazer alguma coisa, o concelho tem 3% de empregados, o concelho é 

desenvolvido, deve orgulhar-se na indústria, na escola, em tudo, têm uma saúde 

completamente e disse, quase a nível do terceiro mundo onde os povos não têm direito à 

saúde. Disse que tinham que acabar com isso, e o senhor Presidente da Câmara tinha um 

papel a dizer. Os transportes, o trânsito, é um problema de todos, devem preocupar-se 

às 8 e meia da manhã, devem preocupar-se às 6 da tarde, a cidade paralisa 
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completamente, todo aquele trânsito devido a não haver vias de comunicação, e aquele 

problema deveria ser resolvido. Disse ao senhor Presidente da Câmara que deviam 

desenvolver Leiria, a cidade tem que crescer, se querem novos hospitais, devem pensar 

em fazer um estudo para ver a circulação, para ver como é que poderão fazer aquilo 

antes de crescer, ou em simultâneo com o crescimento, deveria ser feito um estudo 

rodoviário para que assim se possa crescer. Porque se haverá novos hospitais sem novas 

vias a circulação não se resolve. Deverão preocupar-se com aquilo e pensa que isso não 

se resolve com amadorismo, devem trabalhar com técnicos, não é com políticos, não é 

com o PSD, ou o PS, é com técnicos que saibam de circulação rodoviária e que estudem a 

cidade, pois só com o crescimento da cidade é que podem ver aquilo. Se por um lado, 

preocupar-se com o trânsito é fundamental, a mobilidade também é outra coisa com que 

a cidade se deverá preocupar. Continuam a ver a Avenida Heróis de Angola, 

completamente parada, é uma vergonha, parece ser do terceiro mundo, o que têm que 

fazer é um estudo, porque só assim é que a população se possa fixar, pois está 

completamente despovoada e qual se fala que precisam de mais imóveis, mais casas, 

têm de apostar na reconstrução. As pessoas irão para lá quando a Heróis de Angola 

estiver diferente, não falem que é o comércio, o comércio é a mobilidade, todos devem 

pensar que mudam todos os dias, o que era há 10 anos, já não é, deve-se preparar as 

pessoas e dizer que tudo vai mudar. A Avenida Heróis de Angola e a zona histórica da 

cidade tem que mudar e não é demagogia, tem mesmo de mudar, só assim é que podem 

ter população, têm o exemplo do Politécnico, tem fixado milhares de alunos. Têm que 

pensar que os hospitais novos, e pode vir um hospital novo para Leiria, tudo é bem-

vindo, o crescimento, o desenvolvimento é fundamental para a cidade, mas também se 

deve pensar que os transportes, as vias de comunicação são essenciais e todos sentem 

na pele às 5h da tarde, às 8.30h da manhã, que a cidade não funciona. Tem que se 

mudar, e o senhor Presidente tem de fazer crescer e desenvolver Leiria, tem feito isso e 

não tem dúvidas, e pediu para pensar naquela situação, no estudo a fazer sem 

amadorismo, feito por quem sabe. Não são os políticos que farão aquilo, podem falar de 

tudo, mas não sabem, há pessoas que sabem muito sobre o trânsito, são eles que 

deverão fazer o estudo, às vezes os mais baratos são os mais caros, que faça alguém que 

perceba muito de estudos e verá que irão crescer muito mais, e será muito melhor para 

Leiria. Relativamente ao crescimento, disse que o senhor Presidente tinha falado e muito 

bem no aeroporto, quando foi ao Teatro José Lúcio da Silva falar sobre o assunto, foi 

excecional, um exemplo para todos, o que lá se passou. Mas como também já tinha dito, 

cuidado com o aeroporto, disse que tinham que se comprometer as pessoas, Leiria 

deverá ser o Centro duma Região e, portanto, não é um problema de Leiria é um 

problema da Região e deviam ter comprometido todos os presidentes do distrito. Batalha, 
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Alcobaça, Pombal, porque só assim é que estavam comprometidos. Disse não ter visto à 

data nenhum compromisso com ninguém da Câmara nem sequer os políticos, os partidos 

deviam também estar comprometidos com o aeroporto, achou que seria fundamental. 

Daqui a algum tempo fogem, foi assim que o Manuel Queiró fugiu do aeroporto de Monte 

Real, foi assim que o Presidente da Câmara de Coimbra fugiu do aeroporto de Monte Real. 

Ainda a semana passada na Câmara de Coimbra, Manuel Queiró e o senhor Presidente 

disseram que o futuro aeroporto de Coimbra deveria ser entre Soure, Figueira da Foz e 

Pombal. Se for para a frente, como é que ficam, qual é o papel de todos ali presentes, 

que querem o aeroporto de Monte Real. Tudo o que fez foi bem feito, mas deviam 

avançar e comprometerem-se todos, comprometer os políticos, os Presidente de Câmara, 

é fundamental, porque sem esse compromisso não vão a nenhum lado, estão a parar a 

arrefecer, e o governo também estava a fazê-los esquecer esquecê-los. Coimbra irá 

aparecer, não tem dúvidas, têm de se unir e dizer que querem o aeroporto, mas todas as 

forças políticas, comprometê-los. Leiria, Capital Europeia da Cultura, o Senhor Presidente 

fez e muito bem, uma comissão que ele achou excelente, mas senhor Presidente também 

não chega. O Senhor Presidente devia ser líder dessa Comissão, devia ter ido buscar 

novamente todos os Presidentes de Câmara do distrito, buscar todas as forças políticas, 

não há políticos de esquerda nem direita, não há PSD e PS, há Leiria, disse que ainda 

continuam a pensar que uns são PS, PSD ou CDS, não, há Leiria. Todos querem o 

aeroporto, querem a cultura em Leiria, mas para isso só com todos não só com alguns. 

Senhor Presidente tem procurado isso, achou que tem feito o seu trabalho, mas deve 

fazer-se a Comissão, as pessoas fogem, infelizmente a política não é as empresas, nas 

empresas joga-se no silêncio, na competência, na política tudo é diferente infelizmente, e 

as pessoas fogem de um dia para o outro, hoje estão ali, amanhã não estão, portanto há 

que comprometer todos, nomeadamente os Presidentes de Câmara, pois só assim estarão 

todos unidos.    

Intervenção do senhor Deputado Manuel Azenha (BE)  

Começou por dizer que a sua intervenção seria breve porque grande parte dela também 

era referente às transferências de competências que o Senhor Presidente da Câmara e o 

Senhor Presidente da Mesa já deram uma resposta adequada à moção apresentada pelo 

PCP. Quis utilizar parte do tempo que tinha, para falar da vergonha que foi para o 

concelho o caso da sessão para espetáculos da Igreja da Misericórdia.  

Referiu que alguém deve um pedido de desculpas, à Meta Dança e à Fade in que 

organizou o Extramuralhas. Deve um pedido de desculpas porque, no caso da Meta Dança 

a atuação das bailarinas e bailarinos foi tratada pelo Município e designadamente pelos 

vereadores do PSD como se de uma performance obscena se tratasse. No caso do Fade 

In, Extramuralhas, porque se tratou de um caso flagrante de discriminação perante um 
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determinado grupo movimento de pessoas. Não teve a menor dúvida que se de um 

concerto de música clássica se tratasse nunca aquela questão seria levantada. É toda 

uma mentalidade do antigamente a vir ao de cima, porque efetivamente a Igreja da 

Misericórdia é, desde 2014 espaço público e profano pelo que não existe qualquer causa 

justificativa para que a Câmara Municipal tivesse cedido a pressões e alterado o concerto 

para o Museu de Leiria que se encontrava lá marcado. Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, uma cidade que aspira vir a ser Capital Europeia da Cultura não 

pode nunca discriminar as artes nem os artistas, o que o levou ao ponto seguinte. Não 

existe atualmente qualquer justificação para que Leiria sobre rodas, aconteça no Dia 

Europeu sem Carros, Senhor Presidente, recordou que quando em Leiria o 22 de 

Setembro, se comemorava com as ruas fechadas ao tráfego automóvel, com cavalos, 

charretes, famílias a pé e de bicicleta a passear ao longo da Avenida Heróis de Angola. 

Atualmente vê o dia 22 de Setembro com o caos no trânsito e famílias sentadas à borda 

da estrada à espera de verem passar os automóveis. Senhor Presidente, o ano tem 52 

semanas, e como gostam tanto de eventos, deixou a proposta de alteração da data 

daquele Leiria sobre Rodas, deixem os Leirienses comemorar o Dia Europeu se Carros e 

antes ou depois daquela data mostrar os ferraris e maserattis, que todos estarão para ver 

com todo o gosto. Disse ainda que, têm sido constantes as queixas dos munícipes de 

Leiria, relativamente as duas questões concretas: o estado de limpeza do Centro Histórico 

e os maus cheiros que chegam a Leiria frequentemente, deixou a questão: tem o 

Município estado atento àquelas questões? Se sim, que medidas tomou com vista a uma 

limpeza mais eficaz do Centro Histórico e se existe algum controlo relativamente aos 

espalhamentos que se efetuam nos terrenos rurais. 

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD)  

Disse que ia intervir sobre a questão da descentralização do país, e começou pela 1ª 

questão da descentralização: quando é que a Assembleia Municipal descentralizava para 

os cidadãos de Leiria, a transmissão em direto das Assembleias Municipais através da 

Internet? Questão que já teve oportunidade de há quase 10 anos colocar àquela 

Assembleia. Relativamente ao pacote da descentralização em vigor, o que estava a ser 

levada a cabo a nível nacional e que já teve como 1º pronuncio com a lei n.º 50/2018, e 

que foi ali falada, salientou a criação na Assembleia da República de uma comissão 

independente presidida pelo engenheiro João Cravinho, que irá acompanhar aquele 

assunto e, para além disso, a criação de um fundo de financiamento de descentralização 

que, portanto, previu ali alguns mecanismos financeiros para acompanhar aquela tarefa 

que, no seu entender, seria importante. Disse que tinha uma proposta para apresentar e 

que leu:  

Transcrição: 
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- Tendo em atenção a apresentação pelo Governo da República do denominado “Pacote 

de Descentralização”, que tem sido assumido como elemento fundamental para um 

novo figurino da organização desconcentrada do Estado e que pretende conceder um 

maior peso e protagonismo às Autarquias Locais, nomeadamente aos municípios, às 

comunidades intermunicipais e às Áreas Metropolitanas; 

- Tendo em conta que já foi publicada a Lei nº 50/2018 de 16 de Agosto, Lei-quadro 

da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais, nomeadamente na área da Educação, da Acção Social, da Saúde, da 

Protecção Civil, da Cultura, do Património, da Habitação, do desenvolvimento turístico, 

entre outras áreas de grande relevância, com impacto muito especial quer na delegação 

de competências quer na atribuição de novas competências dos órgãos das freguesias; 

- Tendo em conta a concretização, por imposição do “contrato” estabelecido entre o 

Estado Português e a denominada “TROIKA”, da Reforma Administrativa ao nível das 

Freguesias, que conduziu à agregação de muitas delas, com a sua inserção em Uniões de 

Freguesia; 

- Tendo em conta que tal agregação, que também se concretizou no Concelho de Leiria 

(cujo polémico Mapa conduziu a um novo figurino autárquico local), revelando nalguns 

casos virtudes, noutros casos problemas, mas também algumas manifestas 

inquietações identitárias e dificuldades operacionais; 

- Tendo em conta que, com este novo enquadramento legislativo - da Lei nº 50/2018 de 

16 de Agosto –, que será complementado com outros diplomas legais de âmbito sectorial, 

importa fazer uma análise consciente e aprofundada sobre se o actual modelo 

concelhio ou figurino local que resultou da Reforma Administrativa anterior – diga-se 

Uniões de Freguesias e as outras Freguesias – é actualmente o mais adequado para 

corresponder aos novos desafios que se estão a colocar às Autarquias Locais, se 

é o que melhor permite o desenvolvimento do Concelho e das suas estruturas 

económicas, sociais e culturais; 

- Tendo em conta as responsabilidades perante os cidadãos do Concelho, como seu órgão 

máximo deliberativo, compete à Assembleia Municipal liderar essa análise 

consciente e aprofundada, para bem do futuro do Concelho e das suas gentes; 

Assim sendo, recomenda-se: 

a)- A constituição no âmbito da Assembleia Municipal de uma Comissão Eventual 

para elaborar no espaço de um semestre um Documento, a ser presente a esta 

Assembleia, que contenha as principais linhas de análise aos impactos concretos da 

agregação de freguesias que foi realizada por força da Reforma Administrativa, que avalie 

os possíveis impactos no nosso Concelho da entrada em vigor da nova Lei-Quadro da 
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transferência de competências e que possa indicar linhas de recomendação que permitam 

auxiliar os órgãos das Freguesias na sua acção futura; 

b) – Propõe-se que esta Comissão Eventual seja Presidida directamente pelo Sr. 

Presidente da Assembleia Municipal, seja composta ainda por um representante de 

cada Grupo Político representado na Assembleia Municipal (com possibilidade de existir 

um elemento suplente por cada um), por três representantes das Freguesias (dois 

representando Uniões de Freguesia e um proveniente de uma Freguesia não agregada), 

assessorados por dois técnicos superiores do Município a indicar pelo Executivo Municipal. 

Intervenção do senhor Deputado Micael Sousa (PS)  

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que, Leiria tinha estado sobre rodas no fim de semana anterior, foram 

milhares de pessoas que se deslocaram Leiria quase sempre nos seus veículos 

automóveis, nada de estranho, uma vez que o evento promovia a cultura do automóvel e 

que a esmagadora maioria das viagens em Leiria são realizadas nesses veículos. Eventos 

como o Leiria sobre Rodas, são óbvias opções políticas do atual executivo e que, pela 

votação obtida nas últimas eleições tem legitimidade para implementar políticas próprias. 

No entanto, há sempre a possibilidade de melhorar e parece que devem sempre dar 

contributos de melhoria quando puderem. A aposta na promoção do desporto e a cultura 

automóvel, poderá ser conjugada com as políticas de proteção ambiental e de 

sustentabilidade urbana, e foi nesse sentido que fez algumas sugestões para que o 

evento pudesse ser mais sustentável e uma vez que tudo indica a sua continuidade no 

futuro, pela importância que já tem localmente e regionalmente. Um evento que mobiliza 

tantos veículos para exposição e para circulação competitiva e de passeio, que exige uma 

enorme logística que intervém no espaço público que gera grandes necessidades de 

transporte dos espectadores para um ponto concentrado, tem consideráveis impactos 

ambientais. Sabem que os transportes são os principais consumidores de energia e os 

maiores responsáveis por emissões de gases de efeito estufa, mas também de poluentes 

que afetam a saúde humana, especialmente nas zonas urbanas congestionadas. Sabem 

que a utilização massificada de automóveis e que a esmagadora percentagem dos 

veículos circula com apenas um passageiro, é insustentável, mas para já não podem 

dispensar os automóveis, têm de ser realistas e por isso mesmo, têm dos integrar nos 

sistemas urbanos, pois, sem eles perderiam qualidade de vida e mobilidade. Assim será 

até haver outras alternativas e momentos de transição para uma mobilidade mais 

sustentável. A sua sugestão, seria aproveitar aquele evento de massas para trabalhar a 

sustentabilidade urbana, mobilizando toda a comunidade e aqueles que são os mais 

apaixonados pelos veículos automóveis, sendo conjugável com as preocupações da 

autarquia para com a necessidade de medidas de adaptação às alterações climáticas. 
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Sugeriu que o evento fosse organizado e planeado gradualmente para 0 impactes. Isso 

implica fazer uma avaliação da pegada ecológica do evento, contabilizar todos os 

impactos ambientais, evitar ao máximo os efeitos negativos e compensar os que não 

possam ser precavidos. Um exemplo direto de uma medida de compensação, poderia 

consistir em plantar árvores em número e capacidade de anular os efeitos das emissões 

adicionais produzidas, fechar algumas ruas ao trânsito e reforçar a oferta de transporte 

público, pelo menos na medida do que seriam os impactos adicionais do evento, 

internalizando esses custos para o próprio evento. Poderia haver uma forte sensibilização 

através das técnicas lúdicas e de experimentação de novas formas de mobilidade ou 

simplesmente, as possibilidades de alterar hábitos para opções mais sustentáveis 

conjugáveis com o uso automóvel. Ao fazer isso poderia manter-se e reforçar o evento, 

fazer uma enorme campanha de educação ambiental enquadrada com as demais políticas 

municipais, através da experimentação e transferência dos impactos ambientais para os 

utilizadores, facilmente se iria criar consciência ambiental. Também os resíduos urbanos 

gerados pelo evento, podiam ter um plano próprio que evitasse a sua produção, o ruído 

poderia ser também minimizado através de isolamento próprio. As possibilidades são 

imensas, não havendo ali tempo para enumerar todas elas, mas deixou a ideia. Ficaram 

as sugestões sem esquecer que o Dia Europeu sem Carros que tem uma adesão europeia 

entre as cidades que mais se preocupam com a qualidade de vida existente merece ser 

celebrado, pareceu-lhe que a coincidência com o Leiria sobre Rodas, somente se 

justificará quando aquelas práticas ambientais forem inatas e integradas no próprio 

evento.  

Intervenção da senhora Deputada Daniela de Sousa (PAN)  

Cumprimentou os presentes. 

Disse ter ido também falar sobre o Leiria sobre Rodas, mais concretamente sobre o Dia 

Europeu sem Carros e como o PAN lamentou a imagem que Leiria passou não só para a 

Europa mas um pouco para todo o mundo, festejarem daquela forma aquele dia. Disse 

não compreender como é que se já fez bem ou seja, se já tiveram a Avenida Heróis de 

Angola, naquele dia, fechada, se já tiveram até outras iniciativas dentro desse dia para 

assinalar e lamentou que tivesse sido o Leiria sobre Rodas, a forma de festejar. Foram ali 

levadas algumas soluções que lhe pareceram interessantes e disse que gostava que a 

Autarquia tivesse isso em consideração, porque não podem só falar, devem demonstrar 

ações que demonstrem que estavam realmente preocupados com o ambiente. 

Relativamente ainda ao ambiente, é evidente para todos, ou pelo menos para os que 

ainda têm olfacto na cidade, o mau cheiro continua e é por demais evidente, portanto, 

pareceu-lhe que não seria descabido pensar que os espalhamentos continuam a ser feitos 

de forma muitíssimo regular, e colocou a questão sobre o que é que tem sido feito pela 
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Câmara relativamente àquela situação. Falou também sobre a questão dos animais, 

porque mais uma vez só o PAN falava deles, e deixou também a questão, porque há um 

ano falava-se que o CRO existia já, já estava pensado o espaço, portanto, gostaria que 

que fosse respondido e que fosse ali informada aquela assembleia e todos os cidadãos, 

como é que estava essa situação, se já existia espaço, não existia espaço, se irão ter ou 

não um CRO, e gostava também que o Senhor Presidente esclarecesse se a Câmara 

Municipal se candidatou ao apoio financeiro a disponibilizar pelo Governo para a 

esterilização de animais errantes. Fez uma última referência para a última assembleia em 

que se falou bastante, e bem, na sua opinião e na opinião de todos, da importância do 

espaço para a realização daquela assembleia.  

Intervenção do senhor Deputado Domingos Carvalho (PSD)  

Cumprimentou os presentes. 

Começou por colocar ao Senhor Presidente da Câmara, uma questão que tinha a ver com 

a envolvente do futuro Leroy Merlin. Toda a infraestrutura viária envolvente ao Leroy 

Merlin estava tardar imenso em ter uma solução, ouviu alguns comentários de café sobre 

qualquer coisa se passar por ali, a verdade é que para os utentes daquelas vias, havia 2 

coisas que causavam algum constrangimento. A primeira, a morosidade da obra, a 

segunda, o aparente estado parado da obra. Pediu ao Senhor Presidente que o elucidasse 

sobre o assunto e no caso de haver realmente alguma verdade nos rumores que ouviu 

sobre a matéria, achava importante que a Câmara tomasse medidas no sentido de dar 

alguma regulação aos sentidos de trânsito, nas vias que estavam sobrecarregadas e que, 

na verdade não estavam preparadas para ter a sobrecarga que tinha. Uma segunda nota 

que tinha também a ver com o Leiria sobre Rodas, e que era uma pergunta para futura 

estatística, o Leiria sobre Rodas para o Município, é visto como uma atividade cultural e 

desportiva. Deixou um pedido ao Senhor Presidente da Assembleia, e tal como o seu 

colega João Cunha que já tinha pedido ao Senhor Presidente, tinha a ver com a questão 

com a transmissão via net das assembleias, pediu ao Senhor Presidente, como a 

existência do futuro edifício onde funcionará a Assembleia Municipal e que não seria 

provavelmente ainda para o presente mandato, que providenciasse o seguinte, naquela 

rede de cabo ali instalada, pudesse ser acoplado um retransmissor WiFi para que 

pudessem aceder à Internet e ter os que não estavam na linha da frente, um mínimo de 

capacidade de acompanhar, através dos próprios dispositivos móveis, a matéria que em 

equação nas assembleias. Achava que seria uma coisa muito simples, muito básica e que 

levantou uma questão, como é que estava o “estado da arte” do Leiria Digital?  

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

informou que o assunto da transmissão das Sessões via Internet, estaria resolvido em 

breve. Concordou com o pedido do deputado Domingos Carvalho em relação ao reforço 
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da capacidade de rede Wi fi e considerou essa recomendação de grande interesse para 

todos. Relativamente à proposta do deputado João Cunha, disse ser extemporânea pois 

devia ter sido apresentada no tempo destinada a esses assuntos. Indicou que ou se 

deixava como uma recomendação comprometendo-se a tudo fazer para que ela fosse 

criada. Se o senhor deputado aceitasse que ficasse como recomendação, ficaria na 

mesma em ata. Portanto, aquela Comissão Ad-hoc para aquele assunto teria muito 

interesse pelo menos viria a tê-lo quando estiverem os projetos sectoriais que o Governo 

deverá aprovar. Em relação à possível mudança para instalações próprias da A.M., não foi 

tão pessimista como o deputado Domingos Carvalho, claro que não seria para já, mas 

quem sabe se não num dos 22 de maio próximos, não houvesse uma boa surpresa. 

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD)  

Disse que aceitava o repto do Presidente da Assembleia de transformar em recomendação 

anotando a sua bondade em relação àquela matéria, precisou apenas que a proposta 

tinha 2 vertentes, uma que tinha a ver exatamente com a questão da descentralização, 

da lei-quadro e dos diplomas conexos, e a outra parte que é bem mais importante que é 

também a questão de fazer a avaliação em relação àquilo que foi um modelo da 

agregação de freguesias e da reforma administrativa, que estava em vigor noe concelho e 

que merece um estudo e uma análise e que essa Comissão possa produzir um documento 

num semestre para levar à Assembleia Municipal, para reflexão acerca dessa matéria.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Começou por responder ao senhor deputado Teófilo Santos que levantou a questão da 

Saúde, dizendo que era óbvio que a competência legal não era do Município, aquilo que 

faziam era tentativas de pressão para que se resolvessem os problemas. Sabiam que por 

trás estava uma obsessão do défice que cativa verbas mas que podiam estar disponíveis 

para melhorias nas Unidades de Saúde e que à data não foi conseguido, portanto, têm de 

estar sempre numa posição de alerta sem fazer grande ruído, falar diretamente com 

quem tem que decidir para aquele efeito. Sobre a questão do trânsito, disse que estavam 

a reavaliar modelos de mobilidade, a seu tempo terão na Assembleia, as propostas que 

pretendem fazer, com o objetivo de melhorar essa mesma a mobilidade dentro da cidade 

e que envolve um conjunto de situações e que algumas não conseguirão ultrapassar. 

Quanto ao aeroporto de Monte Real e ele acha que cada vez que se levanta a questão do 

aeroporto de Monte Real, e percebe que se levante porque parece que estão adormecidos 

com o que está ou não a correr o que só os despenalizava. Cada vez que se fala do 

aeroporto de Monte Real isso aparece no Jornal de Coimbra, também com notícias do tal 

aeroporto que passou a aeródromo de Coimbra. O que pôde adiantar, é que foi designado 

o representante do Ministério da Defesa e o representante do Ministério do Equipamento 

e Infraestruturas para formar uma comissão que tinha um prazo de 90 dias a contar da 
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1ª reunião que se esperava que fosse na 2ª quinzena de Outubro, a partir daí haverá 

uma reunião de certeza dessa mesma comissão, desconhecendo eles quem é que teria 

que forçosamente fazer parte da mesma, para avaliar a proposta apresentada, para 

identificar situações de alguma incompatibilidade que terão de tentar ultrapassar e 

finalmente, propor à decisão do Governo, se haveria ou não luz verde. A última posição 

assumida foi que ainda não tinham certezas sobre haver ou não investidores, ele prestou 

essa garantia, citou 2 dos eventuais investidores, e portanto, esse é um problema que 

não se põe. Põe-se sim, uma decisão que terá que haver do Governo sobre qual o modelo 

jurídico para determinar quem vai gerir a infraestrutura e fazer as respetivas obras para a 

utilização civil. Portanto, é aguardar para dentro de 15 dias e talvez já se saiba qual é a 

Comissão completa, é importante também, se possível, tentar fazer algum lobby, não 

será com guerra de rua por enquanto, seria eventualmente uma posição que também não 

punham de parte sem razão devidamente sustentada, querer contrariar aquela posição. O 

que também defendem é que da parte do Governo e até Junho do próximo ano, tentarão 

sempre que seja antes, tem que haver uma posição do Governo para em conformidade 

com ela poderem também tomar posição. Irão esperar, as coisas aparentemente estão no 

caminho correto, nunca se tratou de um processo daquela natureza e com intervenção do 

sector privado no que diz respeito ao investimento, que é a questão que o Governo 

continua a manter porque não há orçamento, não há verbas para comparticipar aquela 

infraestrutura provindas do Orçamento de Estado, e também sabiam que, no atual quadro 

comunitário não há fundos comunitários. Têm a esperança de que haja sucesso para bem 

de toda a região é a chave do desenvolvimento futuro da região, e portanto, é um 

processo suprapartidário, que fique bem ciente, não é para ninguém agitar bandeiras, 

porque há muita gente faz ruído, e deu um exemplo do que é esse efeito de ruído, 

quando chegou a altura de se determinar quem é que assumia os custos do estudo, só 2 

Municípios disseram presente. Não podiam perder a oportunidade e esses municípios 

assumiram, um pela procura, outro, o estudo de oferta, mais ninguém se chegou à 

frente, portanto, o ruído dá o que dá. Sobre a Capital Europeia da Cultura, convidaram o 

Professor João Bonifácio Serra para presidir o Conselho Estratégico, porque é a pessoa 

que no país, mais saberá da gestão num processo daquela natureza. Foi o Presidente do 

Conselho de Administração da Guimarães Capital da Cultura, última cidade portuguesa 

que teve a candidatura aprovada que foi gerida pelo Professor João Serra e dentro 

daquilo que é a concepção que ele queria imprimir ao modelo da candidatura, também foi 

contratada uma equipa-projeto para a programação cultural, que estava a fazer o 

levantamento de todo o tipo de segmentos que dissessem respeito à cultura, e eram 

muitos, depois juntou para esse trabalho um conjunto de pessoas com experiência na 

cultura, em diversas áreas, e que aceitaram o convite para esse trabalho. Depois foi 
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constituído um Conselho Geral onde se pretendia que viessem a estar os Presidentes das 

Câmaras que são aderentes ao projeto, desde as da Comunidade Intermunicipal como 

Tomar e Ourém que já manifestaram, como a parte sul do distrito e já falaram com 

alguns Presidentes, e em breve iria realizar-se uma reunião na Comunidade 

Intermunicipal do Oeste para falar do projeto e saber e finalizar quem é que efetivamente 

quer fazer parte daquela candidatura, portanto, também não valia a pena estarem ali a 

tocar o sino para tudo e mais alguma coisa, é bom esperar porque tinham tempo para 

isso, que as coisas desenvolvam sem haver alguma pressão o que poderia dar mau 

resultado. Ao deputado Manuel Azenha disse que, o que se passou na Igreja Misericórdia, 

não o tinha afetado, ficou mais preocupado, pois aquelas coisas podiam acontecer, com o 

efeito de alguma comunicação social que deturpou e mostrou, se calhar, a incultura de 

quem escreveu a notícia para dizer que tinha havido ali um espetáculo de dança de 

cuecas. Portanto, quando assim é estavam todos a mentir no meio daquilo tudo, estavam 

todos a falar daquilo que não sabiam ou daquilo que não aconteceu, mas que na verdade, 

levantou a questão do cumprimento do protocolo que há, em que a entidade proprietária, 

leia-se Igreja da Misericórdia, cedeu por 12 anos a gestão do espaço, mas tem por trás 

uma comissão com representantes de cada uma das entidades, para determinar o que ali 

poderia ser feito. Naturalmente que umas vezes tinham que ceder outras vezes não, e 

quando não é possível chegar a acordo, não conseguiam vincar a posição do Município. 

Todavia não foi por isso que o Metadança a ter processo, até porque já esteve em Leiria 

várias vezes e não foi por isso também que o extramuralhas este ano, organizado pelo 

Fade in, fosse mais uma vez um sucesso. Teve até a virtude de trazer mais gente, porque 

sendo um espaço aberto, foi na via pública a maior parte dos eventos o que acabou por 

trazer muito mais gente àquela iniciativa que é classificada das melhores do país, e 

congratularam-se com isso, por ser em Leiria, por ser feita com gente de Leiria e a favor 

de Leiria. A alteração de datas do Leiria sobre Rodas, estava muito condicionada em 

eventos de natureza nacional, porque existiam as exposições de clássicos, que foi esse o 

objetivo, e ultimamente tem-se vindo a associar os clássicos com os últimos modelos e as 

peças de coleção, para além de um conjunto de outras iniciativas integradas naquele bolo 

geral que é o Leiria sobre Rodas, estava muito condicionada às datas disponíveis do 

calendário nacional. O calendário nacional dos certames que vão existindo, das provas em 

que piloto que estiveram em Leiria e que por exemplo, viera na véspera de Amarante 

onde tinha havido prova nacional, devendo ser articulado com muitas pessoas que 

intervêm naquele objetivo. Criticar-se que foi excesso, que foi uma contradição com o Dia 

Europeu sem Carros, foi um bocado extremo. Na verdade, aquele foi um certame e 

respondeu a outra questão, terá todas as virtualidades, portanto, poderia ser encarado 

como desportivo, cultural e também de marketing. A verdade é que estiveram presentes 
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mais de 50 mil pessoas na cidade, sendo evidente que trazia problemas, nomeadamente 

de estacionamento, mas isso acontece em todo o lado. O grande desafio que estava a 

pôr-se, era saber para onde é que Leiria irá evoluir, que espaços poderão permitir um 

conjunto de novas valências que serão importantes para ter um algum ordenamento da 

cidade, e foi um desafio que tem sido lançado e as respostas tinham sido muito curtas 

mesmo curtíssimas, e por isso foi um desafio que tinham de continuar a alimentar para 

perceber o que é que querem efetivamente de Leiria, sendo certo porém, que mais ano 

menos ano, serão 30/50 anos, o que se prevê que venha a acontecer, é que haja uma 

ocupação territorial, primeiro entre Leiria e Marinha Grande, e quem tivesse dúvidas 

sobre o que ele disse estava a dizer, bastava ver que há 50 anos qual era o limite de 

Leiria e o limite da Marinha Grande, atualmente havia uma grande proximidade. O 

terreno vai sendo ocupado por aquilo que diz respeito aos 2 territórios e naturalmente 

que os outros também, Batalha e Porto de Mós, dali a dezenas de anos, seguramente sem 

fazerem nada será uma pequena metrópole. Aquilo que lhes pareceu também é que 

aquele efeito de perceber por onde é que Leiria deverá evoluir, tinha muito a ver com um 

conjunto de outras circunstâncias, nomeadamente até, fatores endógenos, como seja a 

possibilidade de abertura ou de utilização civil da Base Aérea de Monte Real, a própria 

evolução do Politécnico, havia ali um conjunto de situações que deverão ser avaliadas, do 

ponto de vista da evolução para poderem ter ali duma forma tranquila, a ocupação 

territorial, e que acima de tudo, sirva todos. Disse estarem muito habituados, ao Núcleo 

Central, o que for fora é uma complicação, mas esse mito, chame-se assim, por força das 

circunstâncias deverá ser alterado. Quanto ao estado de limpeza do Centro Histórico e 

acrescentou, da cidade, disse que estavam a ter sérios problemas com a empresa 

contratada para o trabalho, por uma razão muito simples, a empresa estava sujeita às 

devidas penalidades, ia argumentando com um fator que estava a ser transversal a 

muitas outras, que era a falta de recursos humanos para fazer aquele tipo de trabalho. A 

economia tem subido o que significava mais postos de trabalho, melhor pagos do que 

aqueles que aquela empresa porventura pagará, e portanto, há fuga e quer dizer havendo 

um contrato com determinado valor, se depois vão pagar mais aos trabalhadores, se 

calhar não estava previsto e têm depois outro tipo de problemas. Por conseguinte aquilo 

que eles esperavam seria que, por um lado o tribunal resolvesse de uma vez a decisão 

que impende sobre o concurso que fizeram, onde há recursos especialmente dos 

perderam, e isso com a alteração à lei e cada vez que há um recurso de qualquer 

candidato, o processo fica paralisado. Ao contrário de antigamente que o processo seguia, 

e no fim logo se via se haveria lugar a indemnização ou não, mas o processo seguia. Já 

tiveram essa experiência com as obras da Loja do Cidadão, felizmente o processo já 

estava no Tribunal de Contas e aguardavam que dentro de algum tempo essa obra possa 
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desencadear-se. Ficou praticamente mais de um ano parada porque um concorrente, 

resolveu contestar paralisando tudo. Relativamente aos cheiros, o que tem sido feito, é 

alertar as entidades fiscalizadoras e estavam à espera de um dia tomarem conhecimento 

de quantos autos foram levantados, porque nem a GNR ou a PSP lhes davam conta do 

que era a sua ação e especialmente o SEPNA. Sabiam que na semana seguinte iria ser 

conhecida a decisão do Governo em relação à solução de uma estação de tratamento 

para efluentes suinícolas, e do que sabiam o que poderiam adiantar, é que estavam em 

cima da mesa 2 modelos, um serem os privados a desenvolver o projeto, portanto, a 

própria Associação de Suinicultores por sua conta e risco, sujeito obviamente, à 

fiscalização dos serviços competentes, e o outro ser somente dinheiros públicos. Disse 

que iria haver uma reunião em Lisboa com os respetivos Ministérios e ficariam a saber 

qual a opção. Não admitem ter uma empresa mista entre o público e o privado que 

seriam os próprios suinicultores e não aceitam isso por causa de algum trauma que possa 

haver das parcerias público-privadas, portanto, ou é público ou é privado. Disse que 

aguardavam para saber qual a decisão do Governo. Ao deputado João Cunha, agradeceu 

mas disse dispensar a culpa da agregação de freguesias já que foi contra. Disse não valer 

a pena alimentar grandes expectativas porque a informação que passou por ali, é que iria 

sair uma matriz de proposta e será ela que dirá quem é que pode ou não pode agregar. 

Ao deputado Micael Sousa e relativamente ao Leiria sobre Rodas, disse que achava bem 

aquela sugestão só era pena que não aparecessem outras do mesmo teor. Disse que não 

seria difícil fazer cálculos de emissão de CO2 dos carros que ali andavam a passear e a 

produzir CO2, para em compensação haver ali uma obrigação de plantação de árvores 

que compensassem esse efeito, achou que seria uma excelente ideia e iriam tentar que 

fosse assumida definitivamente. Disse à deputada Daniela de Sousa que o Dia Europeu 

sem Carros em Leiria, ano após ano, vinha descendo de nível, a pouca adesão das 

pessoas também justificou que parassem algum tempo para refletir. Também do ponto de 

vista de que iniciativas dessas e muitas mais devem ser feitas para criarem mais 

qualidade de vida nas cidades, prosseguindo até exemplos de cidades europeias que 

estavam a tomar medidas para esse efeito, naquele dia até tinham ali um plano para as 

alterações climáticas quando fosse a ordem do dia, já tinham pedido para que fosse o 1º 

ponto a ser abordado para que havendo questões, serem colocadas porque tinham ali a 

equipa que elaborou esse plano final, sinal que estavam todos empenhados naquilo que 

será essencial que é garantir mais qualidade de vida, o que não tem sido fácil e muitas 

vezes possível. Quanto à situação dos animais e do CRO, estavam sinalizados e havia 

acordo para a aquisição dos terrenos para a construção de um mecanismo maior ou de 

centro de recolha de maior dimensão, e alertou para o mito que estava montado, era fácil 

pôr uma lei lá fora que dizia que se devia recolher o que fosse possível e não havia abate, 
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isso já se fazia, mas a questão que se estava a pôr era que não podiam estar 

excessivamente a fazer novos CRO’s, porque isso esgotava o limite que cada um tinha. 

Disse que atualmente existiam cerca de 40 animais nas instalações do Município, irão 

tentar que o novo tenha 100, mas o veterinário municipal já lhe tinha transmitido que a 

continuar naquele ritmo, independentemente das ações de esterilização que iam sendo 

feitas e que tem custos que o Município tem suportado, que dentro de 2 anos correriam o 

risco de ter ali mais de um milhar de animais. Nessa altura quereria saber qual a solução 

que preconizavam para também ajudarem a resolver o problema, porque o que estava a 

acontecer foi que as pessoas que eram muito amigas dos animais e que gostavam muito 

dos animais, iam dar passeios para o Pinhal de Leiria, abriam a porta e deixavam os 

animais havendo atualmente matilhas de selvagens, questionou então qual seria a 

solução. Disse que era bom que o PAN os pudesse ajudar, não só nos custos, mas 

também dizer que solução é que haveria para os errantes e não tiveram financiamento 

para a recolha desses errantes. Disse ao deputado Domingos Carvalho que falar do 

“estado da arte” do Leiria Digital naquilo que foi possível para o projeto que foi idealizado 

estava tudo montado, se estaria tudo a funcionar, não questionou. Os pontos de acesso 

foram direcionados para o centro da cidade, os pontos de antenas, nomeadamente e até 

com referência ao Castelo para tentar apanhar o maior território foi assegurado, disse 

que também sabia que nas pontas da cidade, não estava a funcionar bem, embora as 

entidades que estavam no mercado, tivessem alongado as suas estruturas para garantir 

que houvesse maiores possibilidades de acesso WiFi. Quanto ao referido ali para o 

mercado de Sant’Ana, iriam verificar e perceber o que poderá ser feito para poderem 

estar todos satisfeitos relativamente àquilo. Quanto aos acessos ao Leroy Merlin, solicitou 

autorização para que o Vereador Ricardo Santos que tem acompanhado a obra, pudesse 

explicar o que se passou ali em relação aos acessos.  

Vereador das Obras Municipais e Infraestruturas Viárias Ricardo Santos (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Disse que relativamente à questão colocada pelo deputado Domingos Carvalho sobre as 

obras do Leroy Merlin, o planeamento que estava inicialmente definido, à partida iria 

cumprir-se, as obras seriam concluídas até ao final do ano, estimando-se que pudessem 

estar concluídas na 1ª ou 2ª semana de Dezembro. O que se tem verificado, e a ideia que 

passou é que a obra estaria praticamente parada, e alertou para o facto daquela zona 

entre a Avenida Sá Carneiro e a Rua Álvaro Pires de Miranda, estar ali um grande 

emaranhado de infraestruturas enterradas, e na intervenção que estava a ser executada 

em termos de exteriores da zona envolvente ao Leroy Merlin envolvia também a 

substituição de uma conduta em alto da rede de abastecimento de água. Portanto, aquela 

conduta iria ter reservatório em Leiria Norte e abasteceria cerca de 50 mil pessoas. 
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Aquela obra devia ser feita com algum cuidado, no entanto, e apesar de ter referido que a 

obra iria terminar até à 2ª semana de Dezembro, a maior parte das obras ficarão 

concluídas na 2ª ou 3ª semana de Outubro, portanto, aquela zona da Avenida Sá 

Carneiro com a Rua Álvaro Pires de Miranda ficará aberta ao trânsito mesmo a tempo da 

abertura do complexo da Leroy Merlin.  

  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
  

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

continuidade à sessão, iniciando o período da ordem do dia. 

Informou que o ponto 20 seria analisado em primeiro lugar. Aquele Plano Municipal de 

Adaptação às Alterações Climáticas foi elaborado pela CEDRU com a participação e apoio 

da equipa da Câmara, encontrando-se ali pessoas responsáveis daquela empresa, 

disponíveis para responder a todas as perguntas. 

Ponto 

 20.Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas – PMAAC- Leiria – 

Apreciação, discussão e votação; 

Súmula: Atualmente, as Alterações Climáticas (AC) são identificadas “como uma das 

maiores ameaças ambientais, sociais e económicas que o planeta e a humanidade 

enfrentam”. 

São cada vez mais os estudos científicos e as instituições internacionais que demonstram 

as mudanças no sistema climático global.  

Constitui, por isso, um dos principais desafios para o desenvolvimento da humanidade, 

havendo um consenso alargado sobre a necessidade de adotar estratégias que facilitem a 

adaptação da sociedade às novas condições do clima. 

A comunidade científica defende, também, que Portugal se encontra entre os países 

europeus com maior vulnerabilidade aos impactos das Alterações Climáticas. 

Ora, as repercussões das AC nas comunidades locais reclamam um papel acrescido do 

poder local numa perspetiva de governança multinível, onde a sua atuação não é 

certamente suficiente, mas central para garantir a urgente mudança social advogada por 

todos. 

Ciente deste desígnio, na reunião do executivo de 13 de janeiro de 2015, a câmara 

municipal de Leiria, deliberou por unanimidade, conforme ponto 11.1, a assinatura de um 

protocolo de colaboração entre o consórcio ClimAdaPT.Local e o Município de Leiria, cujo 

objeto visava o desenvolvimento e a incorporação da adaptação às alterações climáticas 

ao nível local/municipal através da elaboração da “Estratégia Municipal de Adaptação às 
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Alterações Climáticas (EMAAC)” de Leiria, dando, assim, início ao um «caminho de 

adaptação» para o seu território. 

Na sequência do desenvolvimento e aprovação da Estratégia Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas de Leiria (EMAAC-L) em sede de Assembleia Municipal de 24 de 

fevereiro de 2017, dispondo o Município deste trabalho prévio de base, bem como de 

condições políticas, institucionais e técnicas capazes de liderar o processo de adaptação 

ao nível local, e tendo-se criado na comunidade local grande sensibilidade para a 

problemática, a Câmara Municipal de Leiria, na sua reunião de 18 de outubro de 2016, 

decidiu elaborar um “Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC-L)”,  

que permitisse aprofundar o processo de análise realizado no âmbito da EMAAC de Leiria 

e definir um plano de ação que operacionalize a Estratégia definida, reduzindo a 

vulnerabilidade territorial deste território e promovendo a sua adaptação e resiliência. 

O PMAAC-L foi assim desenvolvido ao longo de quatro fases estruturadas em 9 etapas 

metodológicas. No essencial, o fluxograma metodológico seguido revisita a EMAAC de 

Leiria, aprofundando-a a quatro níveis:  

1.No conhecimento climático do concelho, nomeadamente da sua diversidade climática;  

2.Na análise das vulnerabilidades atuais e futuras;  

3.Na análise da vulnerabilidade territorial, mas também identificar os territórios 

vulneráveis prioritários;  

4.Na definição de medidas de adaptação tanto de nível geral, setorial e territorial, como 

de carácter específico para os territórios vulneráveis prioritários. 

Neste contexto, pretendeu-se aprofundar as opções de adaptação tendo em consideração 

os sectores previstos na ENAAC 2020, designadamente: agricultura; biodiversidade; 

economia (indústria, turismo e serviços); energia; florestas; saúde humana; segurança 

de pessoas e bens; transportes e comunicações e zonas costeiras. 

A partir da identificação e priorização das atuais vulnerabilidades e riscos climáticos e da 

sua projeção até ao final do século para o território concelhio, o Município de Leiria dispõe 

assim, através do seu Plano, de um conjunto integrado de opções para responder ao 

clima futuro, sendo o 2.º Município do País a dotar-se de um documento desta natureza. 

Na sua reunião de 18 de setembro de 2018, a Câmara Municipal de Leiria, depois de ter 

analisado o assunto, no uso dos poderes conferidos pela legislação pela legislação 

indicada na deliberação, deliberou por unanimidade aprovar o Plano Municipal de 

Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC –Leiria), o qual faz parte integrante da 

mesma, e, em conformidade, submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal. 

O objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal, ao abrigo da sua competência 

prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 25.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprove o Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria. 
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Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Disse que o plano tinha sido distribuído previamente, foi elaborado e foi aprovado por 

unanimidade na autarquia, tinha um conjunto de intervenções para serem desenvolvidas 

durante um determinado prazo, de forma que se possa cumprir com todas as regras 

exigidas para que o plano tenha o seu valor. Como foi distribuído e possivelmente poderia 

haver alguém que quisesse algum esclarecimento, pediram à equipa que elaborou para 

estar ali, para poder esclarecer atendendo à complexidade do próprio plano e daquilo que 

era importante.  

Intervenção da senhora Deputada Joana Cartaxo (PCP)  

Transcrição: 

Votamos a favor deste ponto de agenda, sendo que se refere a uma matéria de extrema 

importância, no entanto gostaríamos de deixar aqui referida a nossa leitura e reflexão. 

Estas cerca de 300 páginas estão repletas boas intenções e medidas interessantes.  

No entanto, ficamos sem entender como e quando é que estas medidas são aplicadas e 

qual o plano de financiamento. 

Gostaríamos ainda de deixar a nossa nota de que seria de extrema importância que estas 

medidas de adaptação às Alterações Climáticas para Leiria, aqui, mencionadas, deveriam 

ser refletidas no imediato no que respeita à gestão urbanística e à gestão de espaços 

verdes, assim como a outros aspetos sociais e económicos e ambientais. 

Mas na realidade não há nenhum plano de construção de espaços verdes, com exceção do 

Jardim da Alminha que já é um projeto antigo e atrasado. 

Aproveitando as considerações tidas nestas cerca de 300 páginas e, tal como sabemos, as 

árvores nas cidades são filtros, são sombra, permitem tanto mitigação como a adaptação 

às Alterações Climáticas. 

Precisamos de mais espaços verdes, prados, árvores, jardins, flores…. 

Representante da CEDRU Sérgio Barroso 

Cumprimentou os presentes. 

Agradeceu a oportunidade de estar ali e também por terem alterado a ordem do ponto, 

disse que tiveram muito gosto em estar ali e sublinhou esse aspeto, pois raramente as 

equipas de consultores são convidadas para fazer as apresentações dos planos e estarem 

presentes no sítio certo que é a Assembleia Municipal. Registou com agrado o facto da 

senhora deputada ter lido o documento, pois era extenso, conforme tinha referido sendo 

ainda mais louvável o esforço. Deixou duas notas: a primeira e porque não estava 

expresso no documento, dos 27 Municípios que aderiram ao projeto Climadapte e que 

elaboraram estratégia municipal de adaptação às alterações climáticas, foram os 

primeiros 27 Municípios do País a dotarem-se duma primeira reflexão estratégica sobre 

aquele problema, Leiria foi o primeiro Município que passou à ação, elaborando um plano. 
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Esperava-se que até ao final do ano início do próximo, os Municípios de Loulé e de Ílhavo 

também disponham de um plano, mas aquilo sinalizava um aspeto muito importante que 

era a preocupação em não ficarem pelas boas intenções e passar à ação. Naturalmente, 

estavam perante um problema complexo e um problema que, sendo certo que se tinham 

a ciência que indicava que se iria agravar e, no caso concreto de Leiria, o estudo foi muito 

exaustivo que era relativamente àquilo que são os cenários climáticos até ao final do 

século para o concelho, mas também conferindo uma análise muito atenta à cidade 

porque têm problemas específicos da cidade de Leiria pela sua dimensão urbana, e que 

levaria a outras reflexões e aquele não era o sítio apropriado, sendo certo que estavam 

perante um plano incerto, tinham duas abordagens que lhes pareceram claras. A primeira 

era que deviam tratar o tempo curto, o tempo urgente ou até o tempo longo, o tempo 

curto estava expresso naquele documento num programa de ação que tinha cerca de 50 

intervenções prioritárias, o tempo longo eram um conjunto de linhas estratégicas em que 

se identificavam claramente medidas e formas de intervenção e que o município poderá 

ao longo da próxima década, ir prosseguindo a adaptação, conforme ali referiu, a 

adaptação não era apenas uma questão de investimento, não era apenas uma questão de 

intervenções, era a questão também de ser coerente e permitindo-lhe ser desagradável, 

mas não conseguiu encontrar coerência entre querer ser líder na adaptação climática era 

querer ser líder no combate às adaptações climáticas, promover e apoiar eventos 

relacionados com automóvel. Confessou não compreender, era um paradoxo, e portanto, 

havia coisas que não custavam dinheiro, seria apenas de assumir as prioridades, 

concretizá-las, e portanto, havia linhas de intervenção em que as questões climáticas 

tinham que ser integradas, porque a questão climática não era apenas uma questão 

ambiental, era uma questão de natureza social, porque as questões climáticas agravavam 

as iniquidades sociais, mas o plano tinha um programa de ação com cerca de 50 medidas, 

o conhecimento que têm atualmente permitiu-lhes apontar valores financeiros, valores de 

investimento, para outras medidas ainda não dispunham desses montantes, mas estava 

seguro que os serviços da Câmara, e destacou o gosto que teve ao trabalhar com os 

serviços da autarquia, a disponibilidade e o empenho que tinham posto naquele processo 

e seguramente que aquele conhecimento sobre os montantes serão naturalmente 

identificados. Deixou uma nota final sobre o financiamento, o plano identificava fontes de 

financiamento para as intervenções, mas mais importante que identificar as fontes de 

financiamento disponíveis para os projetos, era eles conseguirem no futuro, que as fontes 

de financiamento fossem feitas à medida das necessidades, e para isso era fundamental 

que identificassem as necessidades. Foi isso que Leiria fez e portanto, posicionou-se para 

junto do fundo ambiental, junto do Portugal 2030, sinalizar que havia um conjunto de 

intervenções que Leiria necessitava, eram intervenções que seguramente muitos outros 
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municípios do país que irão sofrer do mesmo tipo de problemas, e tinham e padeciam do 

mesmo tipo de vulnerabilidades climáticas, também se juntarão a Leiria para pressionar 

junto da Comissão Europeia, junto do Governo para que as linhas de financiamento do 

2030 permitissem a atuação climática e portanto naquela matéria, Leiria estava a fazer o 

seu caminho, estava dotada dos meios para poder responder.  

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

pelo disposto da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, deliberou por unanimidade, aprovar a proposta da Câmara 

Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 18 de setembro de 2018, cujo 

teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar o Plano Municipal de 

Adaptação às Alterações Climáticas – PMAAC- Leiria. 

Ponto 

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

financeiro nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro – Para conhecimento. 

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

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

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

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

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

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD)  

Colocou duas perguntas muito específicas ao senhor Presidente da Câmara, pois quando 

Assembleia Municipal se realizou em Regueira de Pontes já tinha feito aquela pergunta ao 

senhor vereador e vice-presidente Gonçalo Lopes, mas não teve resposta acerca dessa 

matéria, e talvez o senhor Presidente da Câmara lha pudesse dar e tinha a ver com o 

relatório dos advogados no ponto 46, que é uma ação movida pelo Município de Coimbra 

e pelas Águas de Coimbra, uma série de municípios. Perguntou na altura o que é que se 

passava para haver tanto Município réu naquela matéria e o porquê do Município de 

Coimbra e as Águas de Coimbra estarem a mover uma ação. Queria tentar perceber o 

que é em relação a isso se passava, nada lhe foi dito sobre aquela matéria, portanto, 

pediu ali que o fizesse, e que lhes dissesse porque consta do relatório também, que 

haveria algum trabalho feito relativamente à Zona Industrial de Monte Redondo, 

nomeadamente em relação à questão do impacte ambiental e em relação também a 

algumas questões, diga-se, da preparação, de forma que pediu que lhes desse alguma 

informação sobre aquela matéria.  

Intervenção da senhora Deputada Joana Cartaxo (PCP)  

Transcrição: 
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São os números, com frieza, que destapam a realidade da gestão.  

São os números que dizem que os mais de 39 milhões de euros de saldo em 31 de 

Dezembro de 2017, se transformaram em 30 Junho em 50 milhões (é ver-se a 

Informação do Auditor Externo no Ponto 3) e em 31 de Agosto passado em mais de 53 

milhões. 

Ano após ano, a baixa atividade, a falta de resposta às necessidades, a falta de 

investimento, de manutenção e conservação de infraestruturas, de parques e jardins, o 

défice de atividade cultural e a falta de apoios à cultura e ao desporto, a falta de projetos 

e infraestruturas para a infância, para a juventude e para os idosos, vão levando ao 

enchimento dos cofres. 

E se não fossem as operações imobiliárias dos últimos anos, os cofres ainda iam estar 

mais empanturrados. 

Os dinheiros públicos não são para ficar a levedar, são para aplicar na satisfação das 

necessidades da população e na promoção do desenvolvimento. 

Isto só está a acontecer por causa do grande défice de atividade. Esta gestão é ineficaz, 

não serve o concelho. 

E das atividades realizadas, algumas era melhor que não acontecessem, ou então que 

não acontecessem nas datas, na dimensão e no figurino escolhido, como é o caso do 

Leiria sobre Rodas, realizado exatamente quando se devia estar a discutir e a defender 

modalidades de mobilidade não poluentes. 

A nossa apreciação é negativa. 

Intervenção do senhor Deputado Pereira de Melo (PSD)  

Cumprimentou os presentes.  

Começou por dizer que o relatório de atividades da Câmara Municipal de Leiria que lhes 

foi apresentado, mostrava que a atividade da Câmara Municipal de Leiria não estava no 

bom caminho. Tinha lido sucessivos relatórios e já várias vezes ali tinha afirmado que não 

se estava no bom caminho. Após um 1º mandato em que o senhor Presidente dizia que a 

pesada herança do executivo PSD, principalmente as dívidas do estádio, não permitiam 

que se realizasse obra, tinha alguma justificação. No início do 2º mandato, teve 

oportunidade perante uma situação de economia positiva, congratular-se com o senhor 

Presidente e dizer-lhe que realmente estavam no bom caminho. Rapidamente verificou 

que não estavam, porque no 2º mandato apareceram muitos projetos, mobilidade e 

outros mas fundamentalmente os de mobilidade, e no fundo esses projetos não deram 

em nada, não foram concretizados em nada, tiveram muitos eventos culturais, mas 

realizações concretas tiveram talvez a Avenida do Papa e pouco mais. No 2º mandato 

ainda se fizeram compra de edifícios que estavam vazios, como o edifício da Zara, que 
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era para colocar a Loja do Cidadão, o edifício da EDP e já tinha ouvido que várias coisas 

para lá iriam, supôs que ainda nenhuma lá tenha chegado, e projetos e projetos.  

Disse que possivelmente, o senhor Presidente da Câmara até tivesse razão, porque 

ganhou o 3º mandato de modo bastante concreto, bastante bom o que significava que a 

maior parte da população de Leiria gostava de projetos e de coisas não concretizadas, 

talvez fosse de dar os parabéns por ter descoberto que se ganhavam eleições por aquela 

técnica. Era a 1ª vez na política que ele percebia que se ganhavam eleições não se 

concretizando os projetos, mas cada região, cada país tem a sua maneira de ser. No 3º 

mandato, a herança do PSD já desaparecera e os cofres da Câmara Municipal de Leiria 

tinham cada vez mais dinheiro, estavam a tentar baixar os impostos mas ainda não 

baixaram. Naquela Assembleia iria ser discutido o IRS que não iria baixar, existiam 

algumas firmas que iriam pagar dos seus lucros que também não irão baixar, a derrama 

até baixou não sabia porquê, porque é que a derrama tinha baixado de um ano para o 

outro, embora o seu valor de taxa não tivesse baixado. Questionou se as firmas estariam 

a fugir de Leiria, e haveria menos? Disse que assistiam a projetos, talvez mal planeados, 

que estavam a ser embargados, aliás, não admirava que os documentos que apareciam 

naquela Assembleia feitos pela Câmara invariavelmente fossem mal elaborados, 

perguntou se o mesmo problema estaria a surgir com os projetos quando a concurso para 

haver tantos embargues? A loja cidadão que finalmente parecia ir arrancar, existia um 

problema à volta do Castelo, porque supôs no relatório parece que está embargado, e 

existem várias tentativas de obras sempre sujeitas a recurso, haverá portanto uma má 

preparação. Achava que era tempo de se mostrarem resultados e não apenas os eventos 

culturais, é preciso uma gestão mais cuidada que não leve a embargos e a críticas da 

Inspeção-Geral de Finanças e ainda pior, um grau de execução financeira do plano 

Plurianual de Investimentos que andava pelos 17,68% como dizia o Auditor Externo. 

Senhor Presidente, cobrar dinheiro quando se tem regras por trás, isso fazia o Ministério 

das Finanças, sabia que o senhor Presidente tinha vindo do Ministério das Finanças. Aí 

qualquer um gere dinheiro porque tinham as leis por trás e lhes permitia meter mais 

dinheiro para o cofre, o difícil estava em gerir obras. Disse não ter muita experiência, 

esteve 9 anos à frente do Politécnico, em 9 anos construiu a escola de tecnologia, a 

escola de arte e design, construiu residências, possivelmente não tinha feito tudo o que 

pôde, mas achava possível em 9 anos, fazer-se mais do que se fez. Pediu que realmente 

se tomasse mais cuidado, principalmente com os contratos que se faziam e que estavam 

a ser criticados e que impediam que o processo andasse.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Respondeu ao senhor deputado João Cunha, que as ações que subsistem de várias 

Câmaras contra a ADCL – Águas do Centro Litoral, tinha a ver com os contratos 
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estabelecidos pelo Governo. O Governo tinha feito uma concessão em 2004 em que 

transmitia por um prazo de 30 anos o direito de exploração dos sistemas de água em alta 

às Águas do Centro Litoral, e depois chegou a meio do percurso em 2011, e elabora um 

novo contrato de concessão, não questionando os Municípios que não foram ouvidos 

sobre aquela alteração de prazos, porque recorreram de um pedido de prazo desde 2004 

até 2011 e depois deu mais 30 anos, portanto, isso suscitou que muitas Câmaras fossem 

para a via judicial. Acrescia àquilo que, naquele novo contrato tinham estabelecido limites 

máximos e mínimos para efeitos de liquidação das faturas de financiamento. Havia 2 

Câmaras que não tinham pago, estão em querela precisamente por causa daquelas 

situações. Atualmente havia tratamento com exceção para aqueles 2 casos, todos os 

outros Municípios estavam a pagar pelo consumo efetivo que muitas vezes era abaixo do 

real, porque na elaboração dos estudos que foram feitos empolaram o crescimento 

demográfico e afinal deu-se o contrário, portanto, há menos consumo porque há menos 

pessoas. A situação já durava há anos, era um processo que se mantinha, precisamente 

por causa de não terem aceitado as alterações das condições que foram expressas e 

portanto, o que eles queriam é que fosse reposta a legalidade, que o período da 

concessão fosse contado desde o inicial e não haver uma recontagem para acrescer mais 

30 anos aos anos que já tinham passado até 2011. Quanto à Zona Industrial de Monte 

Redondo, o processo tinha sido remetido à Direção-Geral das Autarquias Locais para 

efeitos da declaração de utilidade pública, uma vez que havia um litígio com um 

proprietário conforme já ali tinha sido dado nota noutras Assembleias e solicitadora 

externa, que fez o trabalho de levantamento e a correspondência com registos prediais e 

inscrições matriciais, não viu que em relação a 4 casos não conferia o nome que estava 

na Conservatória com o nome que estava no registo da anterior entidade tutelar do 

Parque Industrial, e portanto, devolveu para eles corrigirem. Aquele trabalho estava 

praticamente concluído, conseguiu-se determinar corretamente quem era o proprietário e 

pensava que na semana seguinte seria remetido outra vez à Direção-Geral das Autarquias 

Locais para ver se finalmente, teriam então a declaração de utilidade pública para 

tomarem posse administrativa de todo aquele espaço. O anteprojeto do parque estava 

feito, contactos com algumas empresas estavam feitos, dependia da celeridade que 

poderiam ter em relação àquilo tudo. Pensava que o parque, e embora estivessem 

atrasados, poderia vir a esgotar-se rapidamente e esse seria o seu interesse afinal, era 

sinal que tinha corrido bem, mas também estavam sujeitos a percalços. De qualquer 

maneira, esperavam que na semana seguinte pudessem entregar em Lisboa outra vez, na 

Direção-Geral das Autarquias, todo o processo para efeitos de declaração de utilidade 

pública. À deputada Joana Cartaxo disse que falar de saldo disponível e saber porque é 

que ele acontece, dispensou de explicar, achou não valer a pena. Ao deputado Pereira de 
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Melo disse que gostava muito de o ouvir, sente-se bem com ele próprio quando ouvia 

algumas das coisas que ele dizia, olhando para o percurso académico e político do senhor 

deputado, fazia todo o sentido aquilo que algumas vezes dizia, só que na prática achava 

que havia algum desfasamento naquilo que era o tempo dele do que é atualmente. Não 

têm também muitos processos com problemas, tem havido alguns, quantificou 3, 1 já 

estava resolvido que era a loja de cidadão, havia o Centro Educativo dos Marrazes onde 

foram surpreendidos pelo abandono da obra e era uma querela, em que deviam ter 

decisão judicial, sob pena de no futuro exigirem indemnização duma empresa que até 

tinha trabalhado bem em Leiria, porque ganhou o concurso público para a execução do 

Centro Educativo dos Parceiros, ganhou o concurso público para a execução do Centro de 

Saúde das Cortes, e só na última semana de conclusão é que alguma coisa aconteceu que 

os deixou preocupados. É que era necessário fazer as vistorias adequadas para ver se 

estava tudo em ordem, e a empresa não se apresentava às horas e dias marcados e 

muito menos os subempreiteiros que tinham responsabilidades de caráter técnico 

também não apareciam e isso, deixou-os preocupados porque estava marcada a 

inauguração com a presença do Primeiro-Ministro, quando vieram a saber que já havia 

dificuldades, e as empresas a quem tinha sido subcontratado trabalho, algumas delas não 

tinham recebido um cêntimo, portanto, foi aí que se deu conta de que efetivamente as 

coisas não estavam bem. Sabiam que havia 7 Municípios em litígio com aquela mesma 

empresa e portanto, deve ser especialista em arranjar aquele tipo de problemas, e ele 

percebia porque é que muitas vezes acontecia aquilo, que foi uma das coisas também que 

teve o cuidado de explicar durante o decorrer da inspeção, e quando se pretende que seja 

estabelecido, 2 coisas, a comparação de preços de obras semelhantes com aquilo que se 

queria lançar, esqueceram-se que entre 2013 e 2016 estava a crise instalada e os preços 

eram todos mais baixos, e como entretanto as empresas que ganharam os concursos e 

eram coisas que demoravam algum tempo, porque é preciso ir ao Tribunal de Contas, o 

procedimento, o visto final para depois se poder consignar a obra, a verdade é que, às 

vezes demorava algum tempo. Com a entrada em funcionamento da empresa, se calhar 

tinha passado um ano e a diferença, coincidência do saldo que se deu de 2016 para 2017 

em termos dos valores da construção civil, muitas delas não se aguentaram e em muitos 

casos abandonaram, e alguns outros casos tentaram acordar com outra empresa que 

tomasse a sua posição. Aquela em questão, resolveu pura e simplesmente abandonar, 

aliás, quiseram inclusivamente que eles prestassem um adiantamento e eles uma coisa 

que não faziam, era adiantamentos a qualquer fornecedor, pagando depois, pagando na 

hora, tinham toda a legitimidade, adiantamentos não faziam. Perceberam que, se 

porventura aquilo tivesse acontecido, lá estavam eles com mais um problema, portanto, 

naquele contexto todo, e quis sossegar o senhor deputado, é que efetivamente eram 
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poucos os processos que tinham com aquele tipo de problemas, bastando citar a 

referência da Loja do Cidadão, e a causa invocada pelo tal recorrente, não faria qualquer 

sentido, sabia-se lá por que razão é que meteram uma ação, porque depois da decisão 

nem sequer contestaram, aceitaram simplesmente, já não vieram portanto julgar. Devia 

haver confiança, todos sabiam que tinham um saldo disponível elevado, porque os 

grandes projetos que em 2019 irão arrancar e são muitos milhões, eram esses milhões 

que estavam cativos e irão ter esse gasto efetivo e não constar saldo disponível. Não 

interessava a ninguém, parecia que os cofres estavam todos cheios, quando o dinheiro 

que estava tinha nome, ou seja, estava avocado às obras que eles aprovaram, devia ter 

compromisso assumido e eles honravam esse diploma que muita gente contestou e ele 

achou que foi a melhor coisa que foi feita em termos de responsabilidade autárquica que 

foi a lei dos compromissos. Portanto, não era uma questão de terem com pena deles, os 

cofres cheios, era assim o resultado de grandes obras, grandes projetos, com muitos 

pareceres, muitas questões suscitadas e que eles irão querer que em 2019 sejam ali 

chamado à atenção pelo excesso de obras que vão estar em curso em simultâneo.  

Ponto 

2.Relatório n.º 2017/1495 - Ação de Controlo ao Município de Leiria elaborado 

pela Inspeção-Geral de Finanças – Para conhecimento; 

Súmula: Nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 25.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é competência da 

Assembleia Municipal conhecer e tomar posição sobre os relatórios definitivos resultantes 

de ações titulares ou de auditorias executadas sobre a atividade dos órgãos e serviços do 

Município. 

O relatório epigrafado teve como finalidade concluir sobre se a utilização dos recursos 

públicos, na área da contratação pública (empreitadas e aquisição de bens e prestação de 

serviços), respeitou os princípios da legalidade, da concorrência e da transparência, ao 

nível dos procedimentos pré-contratuais e na execução dos contratos. 

Para o período de 2013 a 2015, a amostra selecionada pela IGF apenas alcançou 2% do 

n.º de procedimentos de contratação adjudicados e 6% do montante adjudicado, sendo 

que foram assinaladas irregularidades em 0,95% do n.º de procedimentos adjudicados e 

1,51% dos montantes adjudicados.  

As principais recomendações (e ponto de situação) formuladas ao Município de Leiria 

(relatório data de dezembro de 2017) são as seguintes: 

i) Assegurar que as decisões de abertura dos procedimentos contêm a fundamentação de 

escolha da(s) entidade(s) convidada(s) e que, sempre que possível, seja convidada mais 

que uma entidade – EM CURSO;  
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ii) Garantir que é emitido parecer prévio vinculativo na celebração ou renovação de 

contratos de prestação de serviços, nas modalidades de tarefa e avença, pelo órgão 

competente, e que o parecer demonstra que se verificam todos os requisitos previstos na 

LOE para a respetiva emissão – EM CURSO;  

iii) Justificar, devidamente, a necessidade do serviço e a fundamentação da realização da 

despesa – REALIZADO;  

iv) Assegurar que é efetuada a fixação prévia e rigorosa das condições contratuais com 

indicação, nomeadamente, do custo unitário e quantidades - REALIZADO;  

v) Garantir a salvaguarda do interesse público nas contratações efetuadas pela autarquia, 

nomeadamente no que se refere à adequação dos preços das locações efetuadas 

relativamente a bens da propriedade da autarquia que se encontram cedidos a terceiros - 

REALIZADO;  

vi) Elaborar um documento que defina a política e a estratégia de compras públicas da 

CML, bem como procedimentos a adotar ao nível do planeamento anual das compras e da 

sua execução – EM CURSO;  

vii) Promover a formalização de normas/diretrizes sobre a organização dos processos de 

contratação pública – EM CURSO;  

viii) Elaborar e aprovar bases de dados que possibilitem comparar e avaliar o 

desempenho dos fornecedores/empreiteiros, que permitam fundamentar a escolha nos 

procedimentos por ajuste direto e com os preços unitários correntes do mercado, para 

artigos de referência, já validados, em obras ou fornecimentos, executados em anos 

anteriores – A REALIZAR;  

ix) Quantificar e afetar recursos para aplicação das medidas previstas no PGRCIC e 

proceder à sua calendarização – A REALIZAR;  

x) Concluir o processo de monitorização, iniciado em 2016, da aplicação das medidas 

previstas no PGRCIC, com a elaboração de um relatório final - REALIZADO.  

As irregularidades que seriam suscetíveis de relevar em sede de responsabilidade 

financeira sancionatória, imputável ao(s) eleito(s) local(ais) a quem competia cumprir as 

normas legais aplicáveis, tendo em conta a alteração, a partir de 01/01/2017, do regime 

de responsabilidade financeira aplicável aos eleitos locais e a jurisprudência consistente 

do Tribunal de Contas sobre esta matéria, não justificaram diligências adicionais. Ainda 

assim e a título meramente informativo, esta tipologia de irregularidades administrativas 

abrange, somente, 0,63% do total de procedimentos adjudicados e 1,16% do total dos 

montantes adjudicados. 

O Município de Leiria tem 60 dias após a notificação do Relatório Final para informar a 

Inspeção Geral de Finanças sobre o estado de implementação das recomendações 

implementadas. 
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O objetivo desta deliberação é dar conhecimento à Assembleia Municipal do Relatório 

definitivo, mencionado em epígrafe. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Disse que tinham tido a visita de uma equipa da IGF para fazer a avaliação ao período 

2013, 2014 e 2015, onde fizeram algumas considerações das quais, só uma os 

preocupava e tinha a ver com um contrato de cedência de gestão das piscinas municipais, 

uma vez que as piscinas por tendência apresentavam prejuízos bastante elevados, eram 

estruturas por todo o país, e dificilmente havia muito poucas que tivessem realmente 

massa crítica suficiente para poderem ter algum resultado positivo. Eles, precavendo essa 

situação, porque quando a gestão é da Administração Pública há um custo que é o custo 

da democracia que os privados não têm, regra geral, os privados tomam opções e 

decisões na hora, eles não tinham essa capacidade, a lei impõe determinadas regras e 

isso traduzia-se num custo de burocracia que pesava na própria gestão, quando ela era 

feita para a Administração Pública. Quando foram alertados para aquela situação, porque 

ele é que a submeteu com as senhoras inspetoras, foi o próprio que pôs o problema, 

tinham aquela questão, alguma dificuldade em perceber se estariam a proceder bem ou 

não. Passado um mês falaram com ele e disseram que já tinham posto a questão em 

Lisboa, e na verdade aquilo não podia continuar porque ao entregar um património 

público para um privado gerir, eles deviam ter assegurado um conjunto de regras antes 

que era, segundo elas, pagar um determinado valor por mínimo que fosse, e tinha que 

ficar consignado o contrato de cedência que para efeitos de utilização de pistas para 

programas do Município como o caso do Viver Ativo devia ficar assegurado que não 

haveria qualquer custo. Portanto, todos os outros custos seriam suportados por aquela 

entidade. Isso não acontecia, porque quando era necessário alugar pistas à entidade, 

porque aquilo era uma espécie de pescadinha de rabo na boca, ou seja, se eles 

alugassem pistas tinham sempre na retaguarda, um valor de compensação pelo eventual 

prejuízo, Eles auditavam as contas, apuravam os valores e, portanto, tinham essa 

situação, entenderam que não e eles de imediato, em Junho, propuseram a revogação do 

contrato e passou a partir do dia 1, o Município a gerir outra vez as piscinas, claro que 

tem prejuízos, deviam ter se calhar, uma piscina de 50 metros, e não tinham mas, 

estavam a fazer o serviço social também porque havia programas como os das escolas, o 

saber nadar que também tinha custos e atualmente o custo estava escondido na própria 

gestão, as piscinas estavam lá, todos os encargos que aquilo tem estavam lá e portanto, 

era um custo ao qual não se pode fazer uma análise de sentido analítico para determinar 

em concreto quanto é que era aquele custo, fazia-se a valoração global do funcionamento 

das piscinas. Da parte da IGF essa situação como outra recomendação que foi feita de 

haver um modelo comparativo do preço duma obra atualmente e o preço que havia antes 
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que a Câmara tivesse feito, por azar apanharam logo a transição de 2015 para 2016. 

Significou que os preços de 2012, 2013, 2014 e 2015 eram mais baixos e começaram a 

aumentar em 2016 e ainda mais em 2017, portanto, ter um modelo comparativo que não 

se podia comparar à realidade, também não era fácil que acontecesse e foram também 

transmitidas essas questões. Obviamente que haveria ali alguns processos com pequenas 

deficiências de verificação mas não houve qualquer situação de ilegalidade. Mesmo uma 

situação que passava por contratar uma empresa para fazer a repavimentação da zona 

envolvente ao NERLEI, levantavam dúvidas aos inspetores, eles confirmaram e 

comunicaram naquela altura, esse procedimento estava anulado, não o iam fazer, porque 

acrescia uma outra razão, essa empresa estava tapada, ou seja, havia um limite para 

fazer determinado tipo de obras como era o caso e, portanto, já estava quase tapado não 

podendo executar aquela obra e eles anularam. Constava ali na mesma e queriam a 

evidência, apesar de dizerem ali que não foi detetado nenhum pagamento, que não houve 

efetivamente, queriam evidência em como foi anulada a obra. Outras situações, algum 

entendimento fora da lei, havia valores nomeadamente para ajustes diretos que a lei 

impunha o convite a uma entidade. Veio dizer à revelia da lei e ele acordaram isso na 

reunião de Câmara, irão passar a convidar mais empresas, se as houvesse, havia crise de 

empresas no país e eles também estavam a sofrer com isso e não tiveram para as de 

maior dimensão, concurso vagos, mas já tiveram para pequenas coisas e não houve 

ninguém, porque antigamente havia aquela empresa dos chamados biscateiros e 

resolviam o problema até 10 mil euros por hipótese, e atualmente isso também está em 

queda, desapareceu, e portanto, havia ali alguns apontamentos e ele para também lhes 

transmitir o que tinha sido feito, porque pediram para um conjunto de recomendações 

que iam ter entretanto que comunicar à IGF, a dizer que as decisões de abertura de 

procedimentos com fundamentação, já estava a ser preparado um modelo a prosseguir 

para futuras aberturas, garantir que é emitido o parecer prévio vinculativo na celebração 

ou renovação de contrato de prestação de serviços estava em curso, a necessidade do 

serviço, a fundamentação da realização da despesa estava assumido, realizado, assegurar 

que será efetuada fixação prévia rigorosa das condições contratuais estava garantida 

também pelo modelo que tinham para orientar as obras, garantir a salvaguarda do 

interesse público nas contratações também estava assumido, estava em curso o 

documento que definia a política estratégia de compras públicas da Câmara. Era um 

pouco caricato, porque atualmente também tinham muitas compras através das centrais 

de compras das entidades públicas, e portanto, estavam subordinados às regras que eles 

tinham e aos valores que lá estavam, e tudo indicava que no futuro seria por ali que as 

coisas iriam funcionar, a formulação de normas diretivas sobre a realização dos processos 

de contratação pública já estava a ser preparado pelos serviços. Os tais dados permitirão 
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comparar e avaliar o desempenho de fornecedores e empreiteiros comparando preços, 

sendo aquela que não sabiam como poderiam fazer porque dizer que o preço seria X 

quando sabiam que a economia estava em crise, e os preços eram mais baixos para 

comparar com o valor atual, não entendia qual o interesse daquela situação, estavam 

pensar como é que deviam fazer. Ainda a afetação de recursos era um problema de 

gestão que também tinham, apesar dos concursos que estavam a fazer para terem 

funcionários para ocupar as carências, no caso do plano de gestão de risco porque são 

infrações conexas, feito pela auditoria interna e naquele momento, só tinham uma 

funcionária de gestão a trabalhar naquilo. Esperavam ter dentro de um mês, uma jurista 

que viria em mobilidade para Leiria, que pertencia ao Ministério da Administração Interna 

e também depois uma assistente administrativa com determinado perfil para constituir a 

equipa da divisão de auditoria interna. A título meramente informativo, as irregularidades 

administrativas abrangiam somente 0,63% do total de procedimentos adjudicados e 

1,16% do total dos montantes adjudicados, isso constava do próprio relatório também, 

em que diziam claramente quais os montantes auditados face ao número de processos 

que viram, e portanto, estavam a tentar servindo-se do relatório que era uma 

componente pedagógica, porque tiveram a sorte, desse processo das piscinas que tinha 

um valor de perto de 300 mil euros, e se a lei não tem mudado teriam que ir discutir em 

tribunal aquela situação, porque se a decisão fosse definitiva, ele e o Vice-Presidente 

teriam que pôr dos seus bolsos aquele dinheiro. Como a lei alterou para ter alguma 

equiparação com os membros do Governo, e quem era responsável era o Governo, 

escaparam daquela situação, felizmente porque realmente também iriam discutir em 

tribunal, e provar que não haveria razão para aquilo.  

Intervenção do senhor Deputado Carlos Conceição (PSD)  

Disse que o que entendiam sobre aquela matéria que o Presidente tinha acabado de os 

elucidar, iria dizer 2 ou 3 coisinhas: a 1ª era que comparativamente com o passado, 

havia aqui uma melhoria significativa, e agradeceram imenso as explicações que o senhor 

Presidente da Câmara lhes tinha dado e que foram muito importantes, até porque no 

relatório há 3 ou 4 coisinhas também que, não eram ilegalidades, não eram 

irregularidades, mas apelavam a alguma transparência. Convidarem só uma entidade, e o 

Presidente tinha dito que algumas entidades já estavam tapadas por causa dos ajustes 

diretos, era normal, nada contra isso, mas era muito importante pelo exercício de uma 

transparência cada vez mais clara, passou a redundância, que eles quando lançavam 

mesmo convite por ajuste direto, o fizessem a várias entidades. Ficaram felizes porque o 

senhor Presidente tinha acabado de dizer que tomou um conjunto de ações para corrigir 

aquilo que foi identificado, e ficaram muitíssimo satisfeitos por isso, achando que naquele 

aspeto da transparência havia ainda muito a fazer. Achavam também que, sem embargo 
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de haver uma melhoria nos últimos tempos, havia qualidade dos concursos lançados pela 

Câmara Municipal de Leiria, havia também um caminho a percorrer, mas faziam ali 

aquela justiça, porque de facto, de 0,63 no relatório que eles sabiam ser feito de forma 

profunda, cuidada e exigente, era para eles, mesmo com aquelas notas que deixaram e 

que para eles eram muito importantes, era motivo também de orgulho como leirienses, e 

era também sem dúvida alguma, um prémio à performance do senhor Presidente e à 

equipa, pese o facto, como disse, de haver alguns ajustezinhos. Deixou uma nota relativa 

ao ponto que foi discutido anteriormente e acerca do qual não falou. Tinha dúvidas que o 

saldo de exploração da Câmara Municipal de Leiria fosse elevado. Tinha alguma folga, 

algum espaço, e sim havia caminho para fazer algumas coisas, mas face aos 

investimentos que Leiria precisa de fazer, alguns em curso e pararam como o senhor 

Presidente tinha dito, porque atrasaram, e face a alguns problemas gravíssimos que Leiria 

tem para resolver ele não sabia se o saldo de exploração existente, iria chegar por 

exemplo, para resolver os problemas ambientais que têm. Alguns foram ali citados, os 

senhores deputados levaram alguns aspetos ligados ao cheiro, falaram da questão do 

Governo se avançava a ETES ou não avançava, mas se por exemplo, o Município de Leiria 

quiser fazer uma política ambiental responsável que garanta o futuro, será necessário 

mesmo muito dinheiro. Às vezes, sentiam falta também que a Câmara lhes apresentasse 

com clareza, que era a mãe de todas as coisas, que se chamava estratégia e às vezes é 

que sentiam que a coisa ficava um bocadinho mais titubeante, mas um trabalho que lhes 

merece também algum encómio, algum elogio, que mais uma vez ali registaram. 

Intervenção do senhor Deputado Manuel Azenha (BE)  

Quis apenas dizer que relativamente ao relatório e à inspeção, gostariam de recordar que 

na data devida e designadamente acerca da data sobre a qual incidiu a inspeção, o Bloco 

de Esquerda chamou a atenção para os efeitos perversos que podiam resultar das 

adjudicações diretas. Porque efetivamente, de todo o relatório que analisaram, 

constataram que existiam 2 pontos de maior importância, não casos concretos, e que 

incidia essencialmente sobre isso: adjudicações diretas e falta de fundamentação, vossa 

Excelência, certamente diria que incidia sobre uma percentagem relativamente baixa, 

mas não podiam deixar de dizer que aquela adjudicação direta e falta de fundamentação 

são as maiores inimigas da transparência, pelo que registaram também o reconhecimento 

da necessidade, e o Senhor Presidente já ali tinha demonstrado, de alterar os 

procedimentos, sobretudo por parte de uma câmara que não hesita em vangloriar-se de 

estar no “top tem” dos 10 Municípios mais transparentes do país. Por último também não 

deixou de dar os parabéns a quem elaborou a súmula do edital daquela sessão ordinária, 

porque efetivamente as respostas e as perguntas que queriam colocar relativamente às 

infrações detetadas, às desconformidades já se encontravam respondidas e o Senhor 
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Presidente acabou agora por demonstrar, grande parte delas já foram cumpridas, outras 

encontram-se ainda a realização.  

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD)  

Agradeceu naturalmente as explicações dadas pelo Senhor Presidente da Câmara naquela 

sessão e também as constantes da súmula do edital que lhes foi presente para aquela 

sessão, e corroborando o sublinhado que o deputado Carlos Conceição ali fez 

relativamente a uma postura ou a evolução de uma postura de maior transparência por 

parte do Município, não podiam, no entanto, de manifestar ali algumas perplexidades que 

aliás, algumas já tinham sido manifestadas pelos vereadores em sede da reunião de 

Câmara, mas acima de tudo, para lhe dizer que ouviu com atenção, até aquela explicação 

que deu a propósito das piscinas, mas aquele foi o modelo que os senhores tinham 

escolhido. Não foram os senhores que acabaram com a Leirisport para escolher aquele 

modelo? Agora vão ali ao fim daquele tempo todo dizer: ah e tal pronto, enfim, a coisa 

correu mal, mas eles até já melhoraram, mas foi o modelo que escolheram. Efetivamente 

foi esse o modelo que naturalmente, lhes foi apresentado, mas a sua perplexidade e 

tomando como boas as palavras do Senhor Presidente de que efetivamente fizeram 

trabalho de casa, que aquilo era apenas uma coisinha muito pequena, uma amostra 

minúscula, enfim, com todas as atenções que já foram ali dadas àquele assunto, algumas 

coisas estão realizadas, outras em curso, outras, poucas, que ainda falta realizar, 

nomeadamente a questão da avaliação do desempenho dos empreiteiros, etc..  

Disse ficar um bocado perplexo com a capa do próprio relatório, porque os senhores 

diziam que: A presente ação de controlo põe em evidência, várias desconformidades 

detetadas no domínio de controlo da contratação pública, no subsector local 

nomeadamente ausência ou insuficiência das escolhas públicas, em trejeito dos princípios 

da concorrência da transparência. Estava escrito, não eram eles que diziam, no caso 

concreto das irregularidades financeiras apuradas, abrangiam contratos e procedimentos, 

no montante de 312 mil euros atualmente suscetíveis de fundamentar a responsabilização 

financeira dos seus autores, para alteração do quadro legal do acordo com o que tinha 

acabado de explicar. Ficou também com uma dúvida e falando-se ali na questão da 

ausência de concorrência e transparência dos procedimentos por ajuste direto, a falta de 

demonstração e verificação dos requisitos legais, deficiente justificação de procedimentos 

que respeitam o princípio da prossecução do interesse público, insuficiências de controlo 

interno, falta de elaboração do relatório anual de monitorização e com tudo aquilo, a 

Câmara foi chamada a coação, deu as suas explicações e depois, no fundo, havia ali a 

tutela que dizia concordar, dizendo ainda, a importância do Município em observar as 

recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção no domínio da contratação 

pública, remeta-se a Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. A sua 
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pergunta foi: o Senhor Secretário de Estado do Orçamento disse alguma coisa ou meteu 

aquilo na gaveta? Era também aquilo que queriam ver esclarecido, porque além de 

sublinharem que realmente algum trajeto tinha sido feito no sentido de aclarar um pouco 

as coisas, mas enfim, aquelas interrogações permaneciam-lhes.  

Intervenção do senhor Deputado Paulo Pedro (PS)  

Disse que seria muito rápido pois pareceu-lhe que aquele relatório não teria questões de 

maior. Pareceu-lhe também que, mais do que o executivo, aquele relatório visou 

inspecionar os serviços da Câmara, e achou que os serviços perante a complexidade que 

é atualmente a contratação pública e que cada vez mais se complica, achava que esses 

serviços acabavam por estar de parabéns, pelo facto de terem um relatório apenas com 

aquelas meras 10 recomendações. Pelo menos, alguns deles já tinham passado por de 

situações de inspeções e auditorias e sabiam claramente que a função dos auditores e dos 

inspetores era conseguir detetar as irregularidades e as ilegalidades umas mais 

relevantes outras menos relevantes. O facto é que ao ler o relatório não encontrou, e 

pelos vistos não foi só ele, não encontrou qualquer observação que denotasse violação da 

lei e a maior parte dos reparos pareciam ser pouco relevantes. Alguns desses reparos até, 

lhe pareciam muito subjetivos, deficiente justificação, em alguns daqueles reparos falava-

se em deficiente justificação, o que para uma pessoa podia ser uma deficiente justificação 

para outra podia ser uma justificação perfeitamente suficiente, e portanto, pareceu haver 

alguma subjetividade e isso trazia menos valor, aos reparos feitos no relatório. Quem leu 

o relatório todo acabou por ver também que, a maior parte das questões foram bem 

feitas pelo Município e pelos serviços do Município, os pagamentos a tempo e horas, a 

questão das empresas que estão tapadas e não podiam concorrer, vinha expresso, que a 

Câmara estava a cumprir claramente. Pareceu-lhe, e já há muitos anos que falavam 

naquilo, que cada vez mais estavam a burocratizar, mas o Senhor Presidente disse que 

estavam a democratizar o funcionamento das instituições e aquele relatório vinha 

evidenciar isso mais uma vez, ou seja, iriam ter que fazer mais planos, ter mais normas, 

ter mais fundamentação, e isso embora possa contribuir para clarificar e para tornar a 

ação do Município mais transparente, acabava por encarecer muito as autarquias, até 

mesmo as autarquias pequenas, nomeadamente, juntas de freguesia que acabam por ter 

os seus procedimentos muito mais caros, por causa daquele burocratizar que estavam a 

fazer da contratação pública. Achava que deviam pensar muito bem em termos nacionais 

provavelmente, aquela situação porque qualquer dia os fundos que as autarquias têm 

serão despendidos quase na sua totalidade, para controlar, depois alguém controlar 

alguém, e alguém voltar a controlar alguém, e não saíam daquilo. Portanto, ele já via 

isso, por exemplo, na delegação de competências para as juntas de freguesia, era 

tremendamente complicado uma junta de freguesia receber uma delegação de 
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competências, e depois ter que apresentar relatórios e evidências financeiras de tudo, ou 

seja, gastava-se mais naquela parte burocrática do que quase na própria obra.  

Intervenção do senhor Deputado Domingos Carvalho (PSD)  

Quis dar ao senhor deputado Paulo Pedro uma nota. De facto, o seu colega de bancada, 

Carlos Conceição, já tinha tido a possibilidade de falar dos devidos encómios que se 

podiam extrair do relatório. A verdade também é que, havia que convir que quando 

técnicos credenciados, que fizeram aquele relatório diziam que encontram factos não 

justificados ou não devidamente fundamentados, iam fazer fé que seria verdade, que não 

estavam devidamente fundamentados ou justificados, achava que não valia a pena 

estarem a fazer publicidade ao omo, omo lava mais branco, pronto, era um facto, não 

valia a pena estarem a dizer que ainda era mais branco do que aquilo que os técnicos 

dizem que será tão verdade quanto aquilo que estava expresso. O que lhe pareceu 

relevante a extrair do relatório, era que se tornava fundamental que o paradigma da 

gestão do estado em Portugal, começasse a ser repensado, falavam muitíssimo no país 

de produtividade e ouviram ali num claro discurso do que é que é, a falta de 

produtividade no país, que ficasse claro para toda a gente o que é que fazia de Portugal 

um país pouco produtivo. Deviam criar-se condições para o Estado Português ser 

transparente e eficaz como eram muitas empresas, era tempo de em Portugal e porque 

havia capacidade técnica para o fazer, de se criarem sistemas de controlo dos 

mecanismos do Estado que permitissem que não tivessem as empresas que apresentar 

preços que são absurdos, que se estejam anos à espera da implementação de um 

concurso que era lançado em 2013 e só em 2016 e que podia, porque o Estado tinha 

sempre muito que fazer, porque todo o Estado trabalhava muito, as pessoas do Estado 

trabalhavam muito, barbaridades, sempre muito ocupadas e as coisas não marchavam, 

não andavam, não tinham funcionamento. Questionou se já tinham pensado, se as 

empresas privadas em Portugal funcionassem da mesma forma? Se os prazos de entrega 

das empresas em Portugal, do sector privado fossem iguais à do Estado Português? Já 

pensaram o que eram as nossas exportações? Já pensaram o que era a nossa balança de 

pagamentos? Era mais do que altura de que o Estado e eles, porque tinham a sua 

responsabilidade, começarem a pensar que assim não iam lá. O Estado Português, custa 

demasiado caro, estava mais do que comprovado, e a verdade era que como também iam 

ainda ali discutir, pagava-se demasiado caro por tão pouca produtividade.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Dirigiu-se ao deputado Carlos Conceição dizendo que era preciso utilizar bem os termos 

para depois, não haver nenhuma diferença de saldos de exploração, não era saldo 

disponível. Ao deputado Manuel Azenha garantiu que não pagavam a nenhuma entidade 

que fizesse estudos sobre transparência. O resultado que apareceu com entidades 
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externas e não foram consultados, eles tinham acesso a determinado tipo de informações 

e era aí que faziam o ranking. Disse ao deputado João Cunha que, o modelo que se 

prosseguiu foi efetivamente acabar com a Leirisport. Para lembrar disse que, e se ele 

conhecesse, qual era o saldo, os prejuízos acumulados, quanto tinha quando se extinguiu 

a Leirisport, atualmente não tinham nada disso felizmente, dava prejuízo, como já tinha 

sido referido, mas nada que se parecesse com aquilo, porque por exemplo, quando se 

extinguiu a Leirisport havia 18 milhões de prejuízos acumulados e às vezes é bom saber 

aquelas coisas. Chamou a atenção, e para aqueles que tiveram oportunidade de ler o 

relatório da IGF que fazia algumas recomendações, logo na página 9 do relatório, a 

resposta da autarquia local e no âmbito contraditório institucional e que era o anexo 15, 

leu que: registamos o facto, de que a entidade apresenta divergências de posição face às 

assumidas pela IGF, porque eles contrariaram algumas das recomendações que fizeram 

porque se depois e apesar dessas recomendações ali escritas, olhassem para o anexo 8, 

as principais conclusões da amostra de empreitadas de obras públicas, era um bom 

exercício para ler ali, pois eram 2 páginas. Não aparecia ali nada em contrário, da 

atuação da Câmara, nada. Cumprimento das formalidades legais, procedimentos 

realizados e tiveram como base, um programa e o caderno de encargos, que foram 

devidamente aprovados de acordo com o Código dos Contratos Públicos, foram sempre 

exigidos os documentos comprovativos da situação regularizada quanto às contribuições 

para a Segurança Social e relativamente a impostos devidos, foi sempre dada resposta 

aos pedidos de esclarecimento apresentados pelos concorrentes, a comunicação aos 

concorrentes, a decisão de adjudicar bem como ao adjudicado a necessidade de 

apresentar documentos, adjudicação pelo valor inferior ao preço base em 21 das 26 

empreitadas analisadas na amostra, foram assumidos compromissos com fundos 

disponíveis para assegurar o respetivo pagamento nos processos de empreitada 

analisados, o Município tem procedido à publicação no portal da Internet dedicado aos 

contratos públicos e aos contratos celebrados, evidências quanto à intervenção na 

fiscalização da obra, embora os processos não constem do livro de obra, foi facultado 

sempre que solicitado encontrando-se preenchido, embora em algumas situações 

apresentasse algumas deficiências, mas foi sempre apresentado desde que solicitado, os 

processos continham os autos de medição elaborados e aprovados pelo dono de obra, as 

obras encontravam-se faturadas e pagas, tendo sido respeitados os prazos fixados 

contratualmente, foram elaboradas e aprovadas as respectivas contas finais identificando 

o adjudicatário nos termos do CCP e a mesma coisa se passava na aquisição de bens e 

serviços. Havia ali uma contradição pura, vinha atrás uma recomendação que aquilo não 

era ao abrir o relatório, por isso contestaram algumas das posições no relatório inicial, e 

depois estavam com aquele tipo de divergências. Ao deputado Domingos Carvalho, disse 
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que todos sabiam quem tinha essa experiência, e ele tem, que foi ter trabalhado no 

público e no privado sabendo claramente quais eram as diferenças e sabia também 

quanto custava a gestão do privado e quanto custa a gestão pública e havia muita gente 

que não queria assumir aquela realidade. No privado, as regras são muito mais fáceis, as 

decisões imediatas, não tinham as tais obrigações disto e daquilo, era o tal custo da 

burocracia, e depois havia que convir que, a Administração Local era a mais mal paga da 

Administração Pública, e portanto, aquilo que se pretendia era que as pessoas, e eles só 

queriam que elas fizessem o que lhes competia. Não podiam pagar a pessoas que durante 

o tempo de trabalho estavam a apanhar banhos de sol deitados sobre o muro, não 

podiam pagar a gente que precisa de meia hora para tomar um café e fumar um cigarro e 

estava a referir-se à manhã e à tarde. Não gostariam de ter essas pessoas, porque se 

essas pessoas tivessem de trabalhar no privado já estavam no desemprego, porque a 

empresa se calhar já tinha ido à falência, mas como é Estado como se diz, aguenta-se 

tudo, e portanto, queriam e aquilo que já defenderam é que se calhar com essa 

capacidade legislativa de se poder, enfim, a quem não cumprisse as regras, a quem não 

tem produtividade, a quem não tem as condições que vá para a reforma ou para qualquer 

outro lado, e eles, seguramente, com menos pessoas, devidamente pagas e com prémios 

de mérito teriam melhor trabalho. Era uma realidade que às vezes custava admitir, 

porque gostariam que as coisas andassem, que as coisas se fizessem, mas depois não dá. 

Era aquela a realidade e tinham que a aceitar, trabalhavam muito bem com mais de 90% 

das pessoas, tinham meia dúzia de pessoas que efetivamente já não valia a pena fazer 

qualquer reciclagem, mas na verdade penalizavam quem estava a cumprir, penalizavam 

quem cumpria as regras, e não estava a falar daqueles que até vestiram uma camisola e 

que até lá estavam fora de horas, a dar o litro como sabiam. Eles não pediam a ninguém 

aquele tipo de coisas, as pessoas em consciência é que optavam por fazê-lo e 

obviamente, agradeciam. Naturalmente que aquele tipo de posturas que eram reais, 

limitam-nos um bocado, quando muito podiam fundamentar, e era preciso fundamentar 

muito bem um processo a disciplinar, a mas também como dizem, às vezes tinham de dar 

oportunidades, mas já tinham ali várias situações que ficariam para as memórias do 

futuro.  

Ponto 

3. Informação económica e financeira semestral prestada pelo auditor externo – 

Apreciação;  

Súmula: Cabe ao Auditor Externo do Município de Leiria, responsável pela certificação 

legal de contas, semestralmente, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei 

n.º 73/2013, de 03 de setembro, alterada, que aprovou o Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI), emitir um relatório sobre a 
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situação económica e financeira do Município e remeta-lo aos Órgãos Executivo e 

Deliberativo. O objetivo deste ponto da ordem do dia é que a Assembleia Municipal tome 

conhecimento dessa informação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Disse que o relatório tinha sido distribuído atempadamente, pensava ser explícito de mas 

de qualquer forma estava disponível para qualquer questão.  

Ponto 

4. Aplicação do n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto – 

Entrega dos resultados positivos de 2017 dos SMAS de Leiria – Apreciação, 

discussão e votação;  

Súmula: Os SMAS de Leiria pretendem que a Assembleia Municipal de Leiria aprove a não 

transferência do Resultado Líquido do Exercício de 2017, no valor de €4.625.045,55, para 

a Câmara Municipal de Leiria, tal como definido pelo n.º 2 do artigo 16.º da Lei 50/2012, 

de 31 de agosto, propondo-se que o mesmo seja aplicado da seguinte forma:  

a) Que o resultado líquido do exercício de 2017 seja transferido para a conta 59 – 

Resultados Transitados;  

b) E que, posteriormente, se constituam reservas legais no montante de €231.252,28. 

Esta proposta resulta da necessidade, dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria, promoverem a melhoria contínua da qualidade dos serviços 

prestados, servindo, de forma regular e contínua, a maior percentagem possível da 

população, bem como, da necessidade premente de manutenção e reabilitação das 

infraestruturas e dos equipamentos que constituem os sistemas existentes, do que 

resultará uma maior eficiência, com especial destaque para a minimização de perdas nos 

sistemas de adução. Em face dos motivos invocados pelos SMAS, a Câmara Municipal de 

Leiria, na sua reunião ordinária de 2018.09.18, deliberou concordar com a proposta, pelo 

que o objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal aprove a proposta ao abrigo 

da sua competência prevista no ponto 2.7.3.1 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade 

[2.7.3.1 - A aplicação do resultado líquido do exercício é aprovada pelo órgão deliberativo 

mediante proposta fundamentada do órgão executivo] das Autarquias Locais, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

A intenção era que houvesse maior capacidade financeira dos Serviços Municipalizados 

para poder fazer mais obras, estavam descritas eram 11 milhões e meio, e estavam 

numa fase em que se discutia se haveria ou não financiamento comunitário para a 

realização das mesmas, permitindo-lhes também se porventura até fazer mais, de 

qualquer maneira entenderam que aquele resultado positivo contribuiu para o orçamento 
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dos SMAS tendente a realizar as obras indicadas na própria deliberação de Câmara. 

Intervenção do senhor Deputado Carlos Conceição (PSD)  

Disse que, se porventura havia um desafio grande para ganharem nos próximos anos, 

não tinham dúvida alguma que esse desafio estava nos SMAS. Os Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento que nos últimos tempos têm dado um ar da sua 

graça, excelente, tinham pela frente um caminho muito duro, e como sabiam, a água 

potável estava a acabar em todo o lado, a água salgada estava a avançar, e a água é 

atualmente um recurso muitíssimo mais escasso do que outro qualquer escasso que se 

lembrassem, e eles tinham que ter com clareza, Senhor Presidente da Câmara, uma 

política estratégica para o sector da água. Aquilo era muito sério, olhando para o Rio Lis e 

sabendo como estava, olhando para a Ribeira dos Milagres, e milagre é correr limpo, e 

sabendo como estava, olhando para a forma como muitos deles, e de forma 

completamente irresponsável, gere a água, repararam no enorme desafio que ali estava. 

Deixar o saldo, ali, nos SMAS para investimento, e fundamentalmente, para um bom 

investimento estratégico que possa garantir o futuro, era o mínimo que eles podiam fazer 

aos SMAS, ou, onde o Senhor Presidente Raul Castro que fez um trabalho no 1º mandato 

absolutamente excecional na recuperação financeira da Câmara, outra vez ali disse, 

importa emprestar aquela competência, emprestar aquele arrojo, emprestar aquela visão 

estratégica aos SMAS, fazendo com 2 coisas: dinheiro, maldito dinheiro, e recurso 

humanos de grande qualidade. Já tinham falado da delegação de competências do 

Governo Central para as Autarquias, excelente, e toda a gente, quando pensava naquilo, 

pensava em dinheiro, eles pensavam em dinheiro, ainda não tinha ouvido ninguém falar 

da qualidade dos recursos humanos e da necessidade de reforço de recursos humanos, 

para aquela delegação, sim, era como em Portugal, resolve-se tudo aumentando os 

salários dos funcionários públicos, sim e muitos merecem, e defendeu os funcionários 

públicos, havia deles bons, havia deles fantásticos, infelizmente eram poucos, mas havia 

aqueles fantásticos e deixou o seu agradecimento, porque conhecia funcionários públicos 

que adoraria ter a trabalhar com ele, porque trabalham 12 ou 13 horas, lutavam, 

esforçavam-se, eram autênticas máquinas de trabalho, mas também conhecia outros que 

poderiam continuar no café e ninguém daria por eles. Voltando aos SMAS, disse que 

votavam a favor e deixaram ali e em breve Senhor Presidente, prometeram que teriam ali 

um trabalho estruturado sobre aquela questão para apresentar junto dele, porque 

sentiam que os SMAS não podiam ser um parente pobre, os SMAS tinha que ter arrojo, 

visão estratégica, aumentar a cobertura do saneamento onde ainda faltava e fizesse 

sentido, avançar com uma política clara de água, olhar para a Ribeira dos Milagres a 

sério, porque toda a gente sabia o que se lá passava e toda a gente sabia de onde vinha 

e pouca gente fazia alguma coisa, olhar para o Rio Lis, olhar para as bacias hidrográficas, 
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olhar para a forma como reservavam a água e como a guardavam, olhar para a forma 

como estavam a aproveitar a água que estavam a perder e podiam introduzir para regar 

relva ou outra coisa qualquer, havia muito a fazer ali, e aquele dinheiro era pouco para 

aquilo que era necessário ser feito. Mas era um começo, e eles quiseram mais uma vez 

dizer, como eram para Leiria, que estavam disponíveis para trabalhar em conjunto, para 

que os SMAS em Leiria, possa trazer aquilo que todos precisavam para garantir uma 

qualidade de vida e a garantia dum recurso escasso no futuro.  

Intervenção da senhora Deputada Joana Cartaxo (PCP)  

Transcrição: 

Votamos a favor deste ponto, no entanto gostaríamos de deixa aqui exposta a nossa 

posição referente aos investimentos que são necessários no âmbito dos SMAS: 

É urgente um reforço de verbas, de forma a que as requalificações e os melhoramentos 

das vias de saneamento básico e da qualidade da água sejam realmente efetuadas e com 

a maior brevidade. 

Para além de outras coisas que poderíamos aqui mencionar, gostaríamos de evidenciar a 

necessidade do melhoramento de toda a Bacia do Lis que continua suja e poluída; 

Lembramos, também, que ainda há zonas do concelho que ainda não têm rede de 

saneamento básico e outras a necessitar de urgente requalificação. 

Intervenção do senhor Deputado Micael de Sousa (PS)  

Disse que aquelas preocupações para com a política de água eram importantíssimas como 

como ali tinha sido referido, tanto pelo deputado Carlos Conceição, tanto pela deputada 

Joana Cartaxo, e não era por acaso que muitas daquelas medidas, estavam contidas nas 

300 páginas do plano de adaptação às alterações climáticas, tanto na gestão de água 

potável, como de água não potável que era essencial para adaptação. Essas medidas 

estavam lá e ainda mais do que isso, as medidas que estavam lá também indicadas no 

nesse documento, tal como foi ali apresentado, medidas para novos financiamentos para 

poder ainda aumentar mais aqueles 11 milhões previstos para investimento nos SMAS, 

portanto, disse que no conjunto e no futuro também poderiam trabalhar naquela matéria, 

e existia espaço e vontade para isso.  

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

termos do exigido pelo ponto 2.7.3.1 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de 

dezembro, deliberou por unanimidade, aprovar a proposta da Câmara Municipal 

de Leiria contida em sua deliberação de 18 de setembro de 2018, cujo teor se dá 

por transcrito, em consequência, aprovar: 
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1. O Resultado Liquido do Exercício de 2017, no montante de €4.625.045,55 não 

seja transferido para o Município de Leiria;  

2. Que o resultado líquido do exercício, seja transferido para a conta 59 – 

Resultados Transitados, e que posteriormente:  

a) Se constituam reservas legais no montante de €231.252,28. Mais se propõe, 

ao Exmo. Conselho de Administração, remeter a presente proposta à Câmara 

Municipal de Leiria para submissão à aprovação da Assembleia Municipal de 

Leira nos termos do exigido pelo ponto 2.7.3.1 do POCAL – Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 

22 de fevereiro, na sua redação atual. Propõe-se, ainda, solicitar que a 

deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir 

efeitos imediatos.  

O Conselho de Administração, depois de analisar o assunto, no uso da 

competência que lhe é conferida pelas alíneas e) e f) do artigo 13.º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual, deliberou, por unanimidade:  

1. Que o Resultado Liquido do Exercício de 2017, no montante de €4.625.045,55, 

não seja transferido para o Município de Leiria;  

2. Que o resultado líquido do exercício, seja transferido para a conta 59 – 

Resultados Transitados, e que posteriormente:  

a) Se constituam reservas legais no montante de €231.252,28. 

Ponto 

5. Fixação da taxa da derrama para cobrança em 2019 - Lucro Tributável de 

2018 – Apreciação, discussão e votação;  

Súmula: Para efeitos do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

alterado, que aprovou o Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades 

Intermunicipais (RFALEI), os municípios podem deliberar lançar anualmente uma 

derrama, até ao limite máximo de 1,5%, sobre o lucro tributável sujeito e não isento de 

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), que corresponda à proporção 

do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em 

território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, 

industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território. A 

proposta apresentada é a seguinte: a) Taxa de Derrama de 1,5% para Sujeitos Passivos 

cujo volume de negócios seja superior a €150.000,00; b) Isenção da Taxa de Derrama 

para Sujeitos Passivos: i. Cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse os 

€150.000,00; ou ii. Que tenham instalado a sua sede social no Concelho em 2018 e 

criem, pelo menos, 3 postos de trabalho. O objetivo da deliberação é que a Assembleia 

Municipal aprove esta proposta da Câmara Municipal, ao abrigo da sua competência 

2018,ASSM,I,G,60929 - 05-12-2018



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 6/2018, de 28 de setembro - Quadriénio 2017/2021  55 

prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Disse que mantinham a proposta de só tributar as empresas ou sujeitos passivos que 

tivessem um valor de negócios superior a 150 mil euros, estavam a olhar para as grandes 

empresas do país, tais como seguradoras e outras de investimento que tinham ali 

também trabalhadores, e portanto, pagavam em função daquilo que fora a massa salarial 

dentro do concelho, mantendo a isenção das empresas que tivessem um volume de 

negócios inferior a 150 mil, essas ficavam isentas. Também aquelas que se venham a 

instalar durante o ano de 2019 e que criem postos de trabalho, também ficarão isentas 

em 2019.  

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 da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro e tendo em conta o disposto no n.º 1 e n.º 4 do 

artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime 

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, deliberou por 

maioria com 5 votos contra e 4 abstenções, aprovar a proposta da Câmara 

Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 18 de setembro de 2018, cujo 

teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar: 

1. Taxa de Derrama de 1,5% para sujeitos passivos cujo volume de negócios 

seja superior a €150.000,00;  

2. Isenção da Taxa de Derrama para Sujeitos Passivos:  

i. Cujo volume de negócios, no período anterior, não ultrapasse os €150.000,00; 

ou  

ii. Que tenham instalado a sua sede social no Concelho em 2018 e criem, pelo 

menos, 3 postos de trabalho; 

Ponto 

6. Fixação da percentagem de participação no IRS – Apreciação, discussão e 

votação;  

Súmula: Para efeitos do n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

alterada, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais (RFALEI), a Câmara Municipal pode deliberar uma participação variável 

no IRS que pode ir até 5% do IRS dos Sujeitos Passivos cujo domicílio fiscal seja na 

circunscrição territorial do Município de Leiria. Porém, o n.º 3 do aludido artigo 26.º 

estabelece que a falta de comunicação ou a comunicação fora de prazo da referida 

participação variável até 5% no IRS dos Sujeitos Passivos cujo domicílio fiscal seja na 

circunscrição territorial do Município de Leiria, equivale à falta de deliberação e à perda do 
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direito à participação variável por parte dos Municípios. Assim, o objetivo da presente 

deliberação é que a Assembleia Municipal delibere aprovar a proposta da Câmara 

Municipal, oportunamente distribuída, que consiste em fixar em 5% a aludida participação 

no IRS dos Sujeitos Passivos com domicílio fiscal na circunscrição territorial do Município 

de Leiria, por forma a evitar a penalização constante do n.º 3 do aludido artigo 26.º, que 

estabelece que a falta de comunicação ou a comunicação fora de prazo da referida 

participação variável no IRS equivale à falta de deliberação e à perda do direito à 

participação variável por parte dos Municípios.   

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Relembrou apenas que, continuavam a manter a dedução para as famílias com filhos, os 

limites máximos previstos 20, 40 e 70 euros, conforme tivessem 1, 2, 3 ou mais e 

mantinham os 5% para manter algum equilíbrio financeiro.  

Intervenção do senhor Deputado Carlos Conceição (PSD)  

Disse que o saldo disponível da Câmara Municipal de Leiria era efetivamente o saldo que 

justificava uma atenção e um alívio aos leirienses. Eles, e os senhores Vereadores do PSD 

na Câmara Municipal de Leiria, ali tão sós, tristes e abandonados, propuseram uma 

redução de 5% para 2,5%, o executivo chumbou aquela, e na sua opinião, não levassem 

a mal por concordarem tão profundamente com os vereadores, o elenco camarário 

chumbou. Achavam que aquela medida era justa para todos, e aquela sim introduzia 

justiça social, porque ao reduzir uma taxa que incidisse sobre todos, todos iriam 

beneficiar, obviamente, de acordo com a sua as suas matérias de incidência não 

interessava. Perguntaram ali muito claramente e visto que Leiria tinha de facto, taxas 

arrojadas e que havia um conjunto de coisas onde às vezes até se falava em saque fiscal, 

porque efetivamente eram ali um bocadinho castigados, tinha que ser, já tiveram aquela 

conversa várias vezes, e queriam lançar o desafio ao senhor Presidente da Câmara, 

porque o podiam fazer sem pôr em risco o equilíbrio, porque eram defensores do 

equilíbrio, porque preferia ter saldos grandes positivos do que ter saldos grandes 

negativos, não é? Como dizia o outro, mais vale ser rico e saudável do que pobre e 

doente. Perguntaram objetivamente ao senhor Presidente se estaria disponível, para 

premiar os leirienses que têm sido os campeões no pagamento de impostos, de taxas 

altas, e tudo, e tudo e tudo, estaria disponível para baixar aquele valor? Deixaram o 

repto, porque achavam que os leirienses, todos eles mereciam e ficariam muito 

agradecidos.  

Intervenção do senhor Deputado Manuel Azenha (BE)  

Disse que por vezes, se sentia um sonhador naquela Assembleia Municipal, apresentava 

as recomendações como apresentou da gratuitidade dos livros escolares para o 3º ciclo, e 

relativamente à fixação da percentagem de IRS, e apesar do senhor Presidente ter dito 
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que efetivamente a Câmara não tinha os cofres cheios, porque o dinheiro existente 

nesses cofres que estarão cheios, já estavam destinados para obras que se iriam realizar 

no futuro, a verdade é que, e toda a gente deu os parabéns por isso e achava que não 

deveria ser modesto por isso, é que a câmara gozava de saúde financeira. A Câmara, 

felizmente goza de alguma saúde financeira e assim sendo e tendo em consideração que 

aquela fixação da percentagem do IRS era um valor que, ao não ser cobrado incidia 

diretamente também sobre o orçamento das famílias, o Bloco de Esquerda propôs que o 

montante conseguido por aquela percentagem, e uma vez que tinham alguma folga 

orçamental, que seja completamente afeto a obras de cariz social. Deixou o repto ao 

Senhor Presidente. 

Intervenção da senhora Deputada Telma Curado (PS)  

Começou por dizer que a Lei das Finanças Locais permitia aos Municípios deliberar 

anualmente, uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos, com 

domicílio fiscal no Município, relativa aos rendimentos do ano anterior e calculada sobre a 

respetiva coleta líquida das deduções previstas no Código do IRS. Caso a percentagem 

que seja deliberada, seja inferior a 5%, a multiplicação entre a diferença das taxas e a 

coleta líquida é considerada uma dedução à coleta do IRS a favor do sujeito passivo. São 

factos, no entanto, propôs analisar um exemplo, o exemplo de um pensionista que tenha 

um rendimento anual de 12600 euros, o que representava claramente um rendimento, 

uma pensão acima da média, infelizmente, e feitas as contas corresponderia a uma coleta 

total de 1428 euros e 62 cêntimos e uma coleta líquida de 928 euros. Se o Município de 

Leiria baixasse a participação de 5% para 2,5% na formação de IRS recebido, o impacto 

seria de 2,5% de 928 euros e 62 cêntimos, ou seja, de 23 euros e 21 cêntimos. Era 

verdade que todos os valores eram relevantes e importantes, mas considerando o que 

tinha acabado de descrever e considerando o necessário equilíbrio entre as políticas 

fiscais, as poucas políticas fiscais que o Município tinha à sua disposição para captar mais 

investimento, para estimular a criação de emprego, defendiam a manutenção da 

participação no nível de 5%, acreditavam que todo o trabalho que tinha vindo a ser feito 

para reduzir o endividamento do Município era para manter, queriam continuar a 

trabalhar em prol de contas saudáveis, investimentos responsáveis e em defesa dos 

interesses das empresas e dos munícipes de Leiria.  

Intervenção do senhor Deputado Domingos Carvalho (PSD)  

Disse cumprir-lhe fazer ali uma parte uma carreirinha de pessoas que iam tentar 

sensibilizar o senhor Presidente para o imperativo que face ao equilíbrio em que a Câmara 

Municipal que se encontrava quanto às suas finanças relevava que aquele imposto sobre 

as pessoas singulares sofresse realmente um decréscimo. No entanto, ficou ligeiramente 

afetado no seu raciocínio relativamente à intervenção da deputada que o antecedeu e por 
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isso ficou com alguma dificuldade em seguir o raciocínio. E por uma razão simples, 

porque ele gostava de coerência e o Partido Socialista, enfim, não é que se tenha 

habituado a ser coerente ao longo da vida, mas teve ali um exemplo curioso. A sua mãe é 

pensionista, tinha recebido há pouco tempo um aumento de um euro, e foi ali dizer que 

23 euros não são muito? Um euro aumento é muito, 23, demagogia, perdão, demagogia, 

foi demagogo, quem o antecedeu não foi, mas ele sim, assumiu que foi demagogo. Aquilo 

de demagogia era como a baliza dos olhos, mas o que ele achava importante é que tinha 

consciência, parafraseando outros areópagos, sabia que o senhor Presidente sabe que a 

Câmara tinha absolutas condições e não precisavam de ir buscar exemplos de franja para 

poder ilustrar o quisessem ilustrar relativamente à bondade ou maldade de qualquer 

decisão que se tomasse em relação àquela matéria, porque quando apresentaram um 

qualquer exemplo, para que ele pudesse ser ilustrativo, deveriam dizer quantas pessoas 

se poderão encontrar nessa análise que foi apresentada, senão era apenas um exemplo 

perfeitamente marginal e pensava que a senhora deputada estava de acordo com ele. 

Aquilo que releva porque aquilo que estavam ali a falar era de uma decisão política 

perante o Município, e politicamente aquilo que tinham que decidir ali, era que, mantendo 

a derrama como mantiveram, a verdade é que dava aos leirienses um sinal de que lhes 

davam uma folga, um prémio, como já ali tinha sido dito, por todo o esforço em que 

foram coparticipantes na recuperação do Município, era um sinal que seria seguramente 

bem-vindo e que, acima de tudo não põe minimamente em causa o equilíbrio financeiro 

do Município e essa era a questão mais importante, esse é que era um fator que os devia 

levar a tomar a decisão. Aquilo que eles, se tomassem a decisão de fazer uma redução 

daquele imposto, ia pôr em causa o equilíbrio financeiro do Município? Não iam! E ele 

sabia que o senhor Presidente da Câmara era homem de hombridade para dizer ali sem 

sombra de dúvida que isso não acontecia. Para ele, era sua obrigação de perante as 

pessoas que os elegeram, serem capazes de tomar uma medida que os satisfizesse, dar-

lhes um sinal de que se preocupavam com eles, porque eles estiveram presentes quando 

o Município necessitou.  

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD)  

Quis sublinhar que não estavam ali a tratar de um aspeto de incidência fiscal para o ano 

de 2019. Aquilo que era atualmente conhecido, como as projeções das diferentes 

instâncias que se dedicam a projetar os indicadores para 2019, previa-se um aumento da 

inflação, ligeiramente, mas previa-se o aumento da inflação, previa-se também alguma 

desaceleração no crescimento e previam-se naturalmente algumas outras dificuldades 

para as famílias, e portanto, eles entendiam também para além daquilo que já tinha ali 

sido explícito pela bancada do PSD, achavam que tinham que tomar a dianteira e criar 

algumas válvulas de amortecimento para aqueles ventos que se aproximavam que eram 
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um bocadinho mais duros para as famílias, e portanto, o desafio, o repto que ali foi 

lançado pelo deputado Carlos Conceição ao senhor Presidente da Câmara para que 

assumisse ali também uma postura de ir ao encontro das famílias, no que respeitava à 

redução do IRS era um repto que ele pensava, estava quase convicto que levaria a sério 

e iria anuir a esse mesmo desafio.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Disse que lamentavelmente com tantos reptos que tinha que pensar mais além, já 

tomaram uma atitude de passar de 0,35 de IMI para 0,30 e assim iria ter impacto nos 

valores que as pessoas iriam deixar de pagar no próximo ano, e portanto, convinha que 

aquele barco se fosse mantendo à tona de água. Não sabiam qual o impacto que iria 

surgir o próximo ano face a um conjunto de situações que teriam que assumir, como 

estava a tarifa social, que tinha uma dimensão que não esperavam, como também a atual 

lei de transferência de competências, não sabiam bem o que é que iria acontecer, senão 

teriam ali um presente envenenado e depois queria saber onde ir buscar o dinheiro, mas 

acima de tudo, o que revelava para o aumento era assim: de um lado havia deputados 

que exigiam que se fizessem mais obras, para mais obras era preciso dinheiro, não era 

com menos dinheiro que iam fazer mais obra, portanto, deveria haver ali alguma 

coerência no discurso. Tinham mais obra dentro daquilo que era possível, porque na 

prática com as reduções que estavam a propor quem é que ia beneficiar efetivamente 

dessa redução? Os de maiores rendimentos como era natural. Achava que isso era capaz 

de não ser a proteção aos grandes rendimentos, em termos de justiça e social ser 

inadequada. Em vez de se discutir aquela atribuição que a lei dá de 5% do IRS cobrado 

no concelho, reverter para a Câmara, achava que era muito mais importante tentarem 

lutar todos, para alterar as taxas de IRS. Foi-se bater naquilo que era competência da 

Câmara, esquecendo aquilo que podia ser feito lá atrás e tem sido visto na opinião pública 

e parecia que iria haver alterações em relação às taxas. Lamentou para 2019 não ter 

capacidade de propor essa redução, iriam manter, iriam continuar a fazer mais obra, o 

orçamento ano após ano tinha aumentado porque havia mais dinheiro e portanto, mais 

rapidamente iam satisfazer as pessoas, porque era esse o grande objetivo, na gestão 

autárquica, o fim era servir as pessoas essa era a realidade e era nisso que tinham que 

apostar.  

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

pelo disposto da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º, conjugado com o artigo 26.º, 

ambos do RFALEI, a Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea ccc) do 

n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o 

regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, 

deliberou por maioria com 10 votos contra e 2 abstenções, aprovar a proposta 
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da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 18 de setembro de 

2018, cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar a fixação de uma 

taxa de 5% relativa à participação variável, do Município de Leiria, no IRS dos 

sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscrição territorial do Município de 

Leiria, para os rendimentos do ano de 2019. 

Intervenção do senhor Deputado Carlos Conceição (PSD)  

Declaração de voto do Grupo Municipal do PSD: 

Disse que não concordavam com a visão que o senhor Presidente ali apresentou, que de 

repente tinha virado de positiva a muito negativa, o futuro não o sabiam, era verdade, 

mas era facto, que perderam uma excelente ocasião de dizer aos leirienses, vamos 

devolver algo do esforço imenso que nos últimos anos vos pedimos, sabiam que os 

senhores deputados do Partido Socialista estavam naturalmente sempre de acordo com 

todas as visões e quando ouviam qualquer coisa que não gostavam, logo encontravam 

uma maneira de chamar nomes aos outros, eles sabiam, conseguiam viver com isso, mas 

não conseguiam viver com a possibilidade que tinham de aliviar os contribuintes de Leiria 

com todas as condições e sem pôr nada em causa, e não o faziam e achavam que isso 

era um erro político, e ali não alinhavam com o senhor Presidente e tinham pena que não 

tenham dado eles ali esse sinal, porque dos impostos nacionais e dos escalões nacionais 

não podiam fazer nada, podiam falar e achar que eram altos, mas não lhes cabia fazer 

nada a não ser fazer chegar a mensagem, mas ali aos leirienses, cabia-lhes a eles e o 

senhor Presidente tinha-se demitido disso, era pena.  

Ponto 

7. Fixação das taxas do imposto municipal sobre imóveis (IMI) para 2019 – 

Apreciação, discussão e votação;  

Súmula: Nos termos da alínea a) do artigo 14.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, 

[Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais], constitui receita 

municipal o produto da cobrança do imposto municipal sobre imóveis (IMI). Nos termos 

do artigo 112.º do Código do IMI as taxas do imposto municipal são as seguintes:  

i) Prédios rústicos: 0,8% (receita das Freguesias nos termos da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 23.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro);  

ii) Prédios urbanos - de 0,3 % a 0,45 % (Redação da Lei n.º 7-A/2016 – 30 de março). A 

Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e para 

efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, deve remeter uma proposta à Assembleia Municipal para 

fixação do valor anual da taxa de IMI para os prédios urbanos.  

Dando cumprimento a estas obrigações legais a Câmara Municipal de Leiria aprovou, em 

18 de setembro de 2018, por unanimidade, uma proposta do Presidente da Câmara 
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Municipal, para fixação das seguintes Taxas de IMI para aplicação no ano de 2019, e 

propõe à Assembleia Municipal que a aprove nos termos propostos, ao abrigo da sua 

competência própria prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  

A - Para efeitos dos n.ºs 1, 3, 6 e 8 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal 

Sobre Imóveis (CIMI), a Câmara Municipal de Leiria, nos termos do disposto na alínea 

ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe à 

Assembleia Municipal que, ao abrigo da sua competência prevista na alínea d) do n.º 1 do 

artigo 25.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fixe as seguintes taxas do 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para aplicação no ano de 2019:  

1) prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI [alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do 

CIMI, na redação da Lei n.º 83‐C/2013, de 30/12 na redação da Lei n.º 7-A/2016 de 30 

de março] – 0,300%;  

2) para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área de Reabilitação 

Urbana (ARU), do Centro Histórico da Cidade de Leiria, conforme delimitação aprovada 

pela Assembleia Municipal de 11/09/2015 e publicada no Diário da República, 2.ª série, 

de 5 de novembro, Aviso n.º 12942/15, minoração para a zona identificada Área 1 – 

ANEXO I que faz parte integrante da presente deliberação, nos termos combinados do n.º 

6 e do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI: 2.1) 20% para a taxa da alínea c) do n.º 1 do artigo 

112.º do CIMI, sendo a taxa efetiva de 0,240%;  

3) para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área de Reabilitação 

Urbana (ARU),do Centro Histórico da Cidade de Leiria conforme delimitação aprovada pela 

Assembleia Municipal de 11/09/2015 e publicada no Diário da República, 2.ª série, de 5 

de novembro, Aviso n.º 12942/15, minoração para a zona identificada Área 2  - ANEXO I 

que faz parte integrante da presente deliberação, nos termos combinados do n.º 6 e do 

n.º 1 do artigo 112.º do CIMI: 3.1) 10% para a taxa da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º 

do CIMI, sendo a taxa efetiva de 0,270%;  

4) para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área de Reabilitação 

Urbana (ARU) do Centro Histórico da Cidade de Leiria conforme delimitação aprovada pela 

Assembleia Municipal de 11/09/2015 e publicada no Diário da República, 2.ª série, de 5 

de novembro, Aviso n.º 12942/15, majoração para a zona identificada no ANEXO I que 

faz parte integrante da presente deliberação, nos termos combinados do n.º 8, do n.º 3 e 

do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI:  

4.1) de 30% para os prédios urbanos degradados não devolutos nos termos do n.º 8 do 

artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa efetiva de 0,390%;  

4.2) para o triplo dos prédios urbanos devolutos nos termos do n.º 3 do artigo 112.º. do 

CIMI, com a redação dada pela Lei n.º 64‐B/2011, de 30/12;  
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5) para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área de Reabilitação 

Urbana (ARU) de Nossa Senhora da Encarnação, conforme delimitação aprovada pela 

Assembleia Municipal de 11/09/2015, publicada no Diário da República 2.ª série, de 4 de 

novembro, Aviso n.º 12891/2015, minoração para a zona identificada no ANEXO II que 

faz parte integrante da presente deliberação, nos termos combinados do n.º 6 e do n.º 1 

do artigo 112.º do CIMI:   

5.1) 10% para a taxa da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa efetiva 

de 0,270%;  

6) para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área de Reabilitação 

Urbana (ARU) de Nossa Senhora da Encarnação, conforme delimitação aprovada pela 

Assembleia Municipal de 11/09/2015, publicada no Diário da República 2.ª série, de 4 de 

novembro, Aviso n.º 12891/2015, majoração para a zona identificada no ANEXO II nos 

termos combinados do n.º 8, do n.º 3 e do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI:   

6.1) de 30% para os prédios urbanos degradados não devolutos nos termos do n.º 8 do 

artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa efetiva de 0,390%;  

6.2) para o triplo dos prédios urbanos devolutos nos termos do n.º 3 do artigo 112.º. do 

CIMI, com a redação dada pela Lei n.º 64‐B/2011, de 30/12.  

7) para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área de Reabilitação 

Urbana (ARU) de Arrabalde d’Aquém, conforme delimitação aprovada pela Assembleia 

Municipal de 11/09/2015, publicada no Diário da República 2.ª série, de 5 de novembro, 

Aviso n.º 12943/2015, minoração para a zona identificada no ANEXO III que faz parte 

integrante da presente deliberação, nos termos combinados do n.º 6 e do n.º 1 do artigo 

112.º do CIMI:   

7.1) 10% para a taxa da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa efetiva 

de 0,270%; 8) para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área de 

Reabilitação Urbana (ARU) de Arrabalde d’Aquém, conforme delimitação aprovada pela 

Assembleia Municipal de 11/09/2015, publicada no Diário da República 2.ª série, de 5 de 

novembro, Aviso n.º 12943/2015, majoração para a zona identificada no ANEXO III nos 

termos combinados do n.º 8, do n.º 3 e do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI:   

8.1) de 30% para os prédios urbanos degradados não devolutos nos termos do n.º 8 do 

artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa efetiva de 0,390%;  

8.2) para o triplo dos prédios urbanos devolutos nos termos do n.º 3 do artigo 112.º. do 

CIMI, com a redação dada pela Lei n.º 64‐B/2011, de 30/12.  

B - Para efeitos do artigo 112.º-A do Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis (CIMI), 

aditado pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, que determina que os municípios, 

mediante deliberação da assembleia municipal, nos casos de imóvel destinado a 

habitação própria e permanente coincidente com o domicilio fiscal do proprietário, podem 
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fixar uma dedução ao imposto municipal sobre imóveis que vigorará no ano a que 

respeita o imposto, atendendo ao número de dependentes que, nos termos do previsto no 

artigo 13.º do Código do IRS, compõem o agregado familiar do proprietário a 31 de 

dezembro, pelo que a Câmara Municipal propõe que a Assembleia Municipal aprove o 

seguinte:  

B.1) Agregado com 1 dependente: Dedução fixa em €20,00;  

B.2) Agregado com 2 dependentes: Dedução fixa em €40,00;  

B.3) Agregado com 3 ou mais dependentes: Dedução fixa em €70,00.  Para efeitos do 

disposto no n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, alterada, que 

aprovou o Regime Financeiro da Administração Local e Entidades Intermunicipais 

(RFALEI) e com base na última informação disponibilizada pela Autoridade Tributária e 

Aduaneira, a estimativa global da despesa resultante da redução das taxas previstas no 

artigo 112.º-A, atrás propostas é de 385.410,00€.  

O objetivo da deliberação oportunamente distribuída é que a Assembleia Municipal a 

aprove, ao abrigo da sua competência prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º, do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Disse que a proposta tinha sido apresentada, estava na posse de todos, com as diferentes 

percentagens atribuídas às diferentes situações que tinham, a coberto do código do IMI, e 

portanto, tinham os mínimos e ali sim, é que era o grande sinal para aquilo que eram os 

compromissos das famílias, porque na verdade para um valor patrimonial de 100 mil 

euros que era a coisa mínima, eram 75 euros, a menos. Não eram 19, eram 75 euros 

para 100 mil, quando sabiam que a maioria, porque até 66 estava isento e sabiam que a 

grande maioria era superior a isso. Aquele era o sinal que dava, de que a pouco e pouco 

podiam dar essa capacidade acrescida daquilo que não iria ter que pagar.  

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD)  

Pediu desculpa ao senhor Presidente, mas aquela questão de ir aqui dizer que iam dar 75 

euros a cada leiriense, mas isso era só para aqueles que efetivamente eram proprietários, 

porque quem não paga, quem não tem propriedade não paga IMI, obviamente que essa 

questão não se colocava, portanto, quando estavam ali a falar de IRS, falavam para 

todos, quando falavam de IMI, falavam para aqueles que efetivamente eram os 

proprietários de imóveis.  

Intervenção do senhor Deputado Carlos Barbeiro (PS)  

Cumprimentou os presentes. 

Disse que queria salientar que a política fiscal, por vezes não eram só números, tinha 

implicações nas políticas sociais, e a questão da redução do IMI era importante como 

também era importante a redução ou a manutenção do valor de 5% do IRS, mas era 
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importante que se dissesse que, reduzir uma taxa de 0,37.5 para 0,300, era uma redução 

bastante importante. A verdade era que, tal como o senhor Presidente tinha dito, se 

calhar as questões relativas ao IRS, teriam que ser vistas em sede do Orçamento Geral 

do Estado que iria ser pelo menos revista. Disse pensar que a questão que estava ali a 

ser levantada, não seria, se calhar, a tribuna adequada para isso, pelo que, e voltando à 

questão do IMI, a redução era feita para o mínimo, pelo que julgava que a medida 

tomada, ia no sentido de alinhar até, com o caminho que a economia estava a traçar.  

Intervenção do senhor Deputado Carlos Conceição (PSD)  

Começou por dizer que, comparar o IMI com IRS, e salvo as devidas distâncias e com 

todo o respeito, era comparar a Sé de Braga com a Igreja dos Marrazes, não tem 

comparação porque um incide sobre o rendimento, o outro incide sobre o património, 

eram impostos diferentes e não seria sério comparar. Disse estar à espera até, que o 

senhor deputado Luís Pinto, e quando sobre Presidente da Câmara apresentou o ponto, 

dissesse demagogia, que era demagogia compará-los, e era demagógico, não se 

comparasse o que não era comparável. Seria como o comparar com a Claudia Schiffer, 

ele era muito mais bonito, portanto, não se fizesse isso. Ponto número 1: não eram 

comparáveis, ponto número 2: do IRS todos beneficiavam, sem exceção, de forma 

diferente, porque nem todos eram proprietários, então, esses ficavam de fora. 

Concordavam com aquela descida de IMI, sim, já tinha estado no topo e o senhor 

Presidente e muito bem, perfeito, concordavam. O que não concordavam era que 

misturassem coisas que eram misturáveis nem comparáveis, mas tinham que ser sérios, 

mas não tinha nada a ver e aquilo que tinham dito ali e repetiu, é que podiam fazer os 2 

com equilíbrio e bom senso, até porque se aquilo alterasse muito, e havendo grandes 

variações na economia, houver uma quebra de receita significativa para a Câmara de 

Leiria, que eles também não queriam e também não defendiam, faziam o que fizeram no 

passado e cujo Presidente fez no passado, e muito bem, foi mexer nas taxas, ele não 

pode mexer nas taxas se necessário? Senhores deputados, não pode? Disse aos 

deputados a democracia deles era fantástica, mas tinham que concordar com o senhor 

Presidente, sabiam isso e lutavam sempre pela liberdade de voto, votavam sempre todos 

iguais e perfeito, não tinha nada contra aquilo, aliás, nem mesmo os de esquerda que são 

legítimos os de direita é pior que era quase uma ofensa. Mas fossem sérios, o que 

estavam a pedir era razoável? Era! Comparável com o IMI e o IRS? Não! Podiam fazer os 

2? Sim! E se a 2 ou 3 anos as coisas se alterarem? Mudam como mudaram no passado! O 

problema era que, os senhores não tinham vontade política de o fazer, assumissem-no 

ali, não fossem com exemplos de extremos para verificar o voto, eles não queriam e não 

tinham vontade política de o fazer, isso era respeitável, não mandassem era poeira para 

os olhos deles.  
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Intervenção do senhor Deputado José Pereira dos Santos (PS)  

Cumprimentou os presentes. 

Disse ter ficado impressionado com a última intervenção, porque ou ele, ou o senhor 

deputado que o precedeu, estavam a ver a coisa completamente trocada. Aquele ponto, 

era o ponto que falava da descida do IMI, que já tinha sido aprovada ali, numa sessão 

anterior, e que na altura, os acusaram de ser uma decisão eleitoralista, não era uma 

decisão eleitoralista, era uma decisão para manter, porque, como já todos tinham visto, 

era uma decisão que a Câmara podia tomar naquele momento, porque graças à forma 

como tem sido gerida e que era reconhecida pela oposição, havia efetivamente 

possibilidade de fazerem aquela baixa do imposto do IMI, que era o que estava ali em 

discussão e nada mais. Já tinha sido aprovada e depois, ali, coerentemente, tinham que a 

aprovar novamente. Não tinha nada a ver com o IRS, que tinha sido presente no ponto 

anterior, e estar a confundir as 2 coisas pareceu-lhe de mau tom. Aquela era uma decisão 

para a qual tinham folga, prometeram-na, aprovaram-na, iam mantê-la. Quanto ao IRS, 

a questão era completamente diferente, ficou no ponto anterior, tiveram oportunidade de 

dizer tudo o que queriam dizer, e não o convenceram de que a posição coerente seria 

baixar também desse lado, porque duas no mesmo ano, se calhar, seria demais, quem 

sabia, havendo folga, da próxima vez ali estivessem para o fazer.  

Intervenção do senhor Deputado Domingos Carvalho (PSD)  

Ao senhor Presidente, apenas porque a intervenção do deputado que o antecedeu e não 

estando ali o seu colega de bancada, de facto, obrigou-o a um pequeno esclarecimento, 

talvez por falta de atenção, o que motivou trazer à colação a questão do IRS de novo, foi 

a nota introdutória do senhor Presidente. Depois quando o senhor deputado tivesse 

oportunidade de ler a ata, verificará que não foi com qualquer intuito implicativo, ou o 

mau perder. Relativamente ao ponto anterior, o senhor deputado terá oportunidade 

seguramente de constatar que na nota introdutória feita pelo senhor presidente de 

Câmara, referiu a questão de ali sim, irem por contraponto do ponto anterior.  

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, ao abrigo da sua 

competência do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º, todas do Anexo I à 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por unanimidade, aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 18 de 

setembro de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar a 

fixação das taxas do imposto municipal sobre imóveis (IMI) para 2019. 

Ponto 
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8. Integração no inventário e valorização de imóveis que não reuniam condições 

para integrar o Balanço Inicial, à data da implementação do POCAL – Apreciação, 

discussão e votação;  

Súmula: Nos termos do ponto 11.3 do POCAL, nas Notas Explicativas à conta 51 – 

Património, encontra-se definido que nesta conta, no caso das entidades já constituídas, 

considera-se que o valor desta é equivalente à diferença entre os montantes ativos e 

passivos e das importâncias reconhecidas das restantes contas da classe 5, na abertura 

do 1.º ano em que vigora o POCAL, bem como as alterações subsequentes que venham a 

ser formalmente autorizadas. Estando em causa movimentos contabilísticos que deveriam 

ter ocorrido aquando da elaboração do Balanço Inicial, com influência no valor do 

património, deverá em regra, ser movimentada a conta 51 - Património. Ora, com a 

entrada em vigor do POCAL, no ano de 2002, foi efetuado o arrolamento dos vários bens 

móveis e imóveis que reuniam os requisitos conjugados do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 

22 de fevereiro, alterado, (POCAL) e Portaria n.º 671/2000, de 17 de abril (CIBE), para 

que fosse elaborado o Balanço Inicial. Porém, a quantidade e a diversidade de bens de 

propriedade municipal não permitiram, na altura, ou seja, em 2002, que fosse acautelada 

a integração plena de todos os bens de imobilizado no Inventário e Balanço Iniciais, bem 

como a imputação do valor das obras de beneficiação em imóveis que, apesar do 

conhecimento geral de que os mesmos são de propriedade municipal, não existia título 

que o confirmasse, o que tem inviabilizado a integração dos mesmos no inventário 

municipal. Com o decurso do trabalho que os serviços municipais têm vindo a 

desenvolver nos últimos anos, tem sido ultrapassada a ausência de títulos aquisitivos com 

recurso à Escritura de Justificação e, ainda, sinalizados documentos que permitem, nesta 

data, proceder à imputação quer do valor de aquisição quer de produção dos imóveis 

municipais. O objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal aprove, por proposta 

da Câmara Municipal, o lançamento na conta 51-Património dos processos indicados na 

deliberação, oportunamente distribuída, no valor total de € 5.639.238,15, ao abrigo da 

sua competência prevista na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Disse tratar-se de um conjunto de intervenções efetuadas pela autarquia em anos 

anteriores, e que não foram objeto de registo aquando da entrada em vigor do Pocal, e 

portanto, eram valores que faziam parte do ativo do Município que se pretendia que 

integrassem as contas do município.  

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

pelo disposto da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, deliberou por unanimidade, aprovar a proposta da Câmara 
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Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 18 de setembro de 2018, cujo 

teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar Integração no inventário e 

valorização de imóveis que não reuniam condições para integrar o Balanço 

Inicial, à data da implementação do POCAL. 

Ponto 

9. Relatório Anual de Atividades do Centro d`Artes Villa Portela – Apreciação e 

votação;  

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

tome conhecimento, aprecie e vote, o relatório anual de Atividades do Centro d`Artes 

Villa Portela, de acordo com a alínea j) do n.º 2 da Cláusula da Terceira da Escritura de 

Renda Vitalícia, outorgada, em 24 de março de 2017, entre o Senhor Eng.º Ricardo 

Manuel Monteiro Charters de Azevedo e mulher, Senhora Dr.ª Helena Ferreira Gameiro 

Charters de Azevedo e o Município de Leiria, representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Disse que aquele ponto era para dar conhecimento da atividade que tem sido feita 

naquele espaço, em cumprimento do contrato que existe com os proprietários e que 

obrigava a que anualmente, se desse conhecimento à Assembleia da atividade do Centro 

d`Artes Villa Portela. 

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD)  

Quis apenas fazer uma pequena pergunta ao senhor Presidente da Câmara em relação 

àquela matéria: se estaria nos horizontes da Câmara Municipal, e à semelhança do que 

acontecia com o Teatro José Lúcio da Silva, se também estavam a pensar transformar o 

Centro d’ Artes Villa Portela, numa entidade com número de contribuinte, com mais umas 

atividadezinhas paralelas, com mais umas coisinhas para financiar, umas atividades 

extra, ou se aquilo iria manter-se assim num equilíbrio mais ou menos cultural, conforme 

foi anunciado.  

Intervenção da senhora Deputada Joana Cartaxo (PCP)  

Transcrição: 

Para nós este relatório reflete exatamente a falta de iniciativa e de capacidade de 

execução da Câmara Municipal de Leiria, em assumir as suas responsabilidades, neste 

caso, no que diz respeito à oferta cultural.  

Lamentavelmente o investimento feito de 31 500€ referido neste relatório, não reflete 

nem justifica as (poucas) atividades aqui também reportadas. 

Será mesmo este um centro de Artes (ou um “mini Serralves” – expressão usada para 

justificar a sua aquisição)? 
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 “É unanimemente reconhecida pelos Leirienses a importância da Villa Portela enquanto 

pulmão da cidade?” – porquê? Devido à meia dúzia de árvores que lá se encontram?  

Será este um relatório digno de um Centro de Artes dedicado exclusivamente à arte e à 

cultura? 

Intervenção do senhor Deputado Manuel Azenha (BE)  

Disse que sobre aquele ponto, o Bloco de Esquerda quis apenas frisar que, nada tinham a 

opor ao relatório, ele era definitivamente transparente relativamente aos eventos que lá 

se realizaram, contudo, pareceu-lhes mais importante, e deixou mais uma sugestão, mais 

do que votar aquele relatório, seria muito mais interessante discutir e aprovar um plano 

de atividades para o ano de 2019, para que em 2020 estivessem, aí sim, em condições de 

confrontar um eventual relatório com o plano apresentado.  

Intervenção do senhor Deputado Pereira de Melo (PSD)  

Disse que o relatório era curto e faltava o essencial, é que à volta daquele edifício existia 

um muro, na Rua José Jardim que estava em vias de cair, e quando esse muro caísse e 

matasse alguém, ele gostava de saber quem era o responsável. O muro estava inclinado 

de modo que, numa próxima chuvada cairia em cima de alguém. Aquela Assembleia 

ficava a saber que se houver alguém que seja ferido ou morto, a responsabilidade está na 

Câmara Municipal e a partir daquele momento também do senhor Presidente da Câmara.  

Intervenção do senhor Deputado Acácio de Sousa (PS)  

Disse ter estranhado o comentário do senhor deputado João Cunha, com as coisinhas 

para o Centro Cultural da Vila Portela e, mesmo a intervenção da deputada Joana 

Cartaxo, enfim, o Vila Portela estava nas mãos da Câmara ainda num tempo muito curto 

e tinham naquele relatório já bastantes atividades feitas, inclusivamente, como as 

condições infraestruturais ainda muito débeis.  

Havia um protocolo entre os proprietários do edifício e a Câmara em que exigiam 

realmente alguns procedimentos e algumas atividades, portanto, havia condicionantes 

para aquilo que a Câmara poderá lá vir a fazer, tem que ser claramente um Centro de 

Artes, a Câmara tem dito que estava apostada a transformar aquilo num Centro de Artes, 

e com certeza, também já foi dito, que vai inclusivamente abrir um concurso de ideias 

para realmente antes dos planos de atividades mais aprofundados que terão que ser 

feitos, e todos eles estavam a ser feitos, porque era uma exigência da família proprietária 

ter um Centro de Artes, bem sistematizado e consistente, era isso que a câmara vinha a 

fazer, e portanto, estavam confiantes que isso irá acontecer.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Disse que daria alguns conhecimentos, porque às vezes a falta de informação levava a 

atitudes que não tinham justificação. O modelo de gestão do Centro era feito pela 

autarquia, terá em termos analíticos, conta própria, não era um modelo idêntico ao do 
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Teatro José Lúcio da Silva, e portanto, pensava não haver ali qualquer receio de não 

saberem a quantas andavam, porque queriam cumprir o que estava no contrato que foi 

feito de renda resolúvel. Terá um número de contribuinte para fazer a gestão igual ao 

Teatro, foi o disse. Aos deputados Joana Cartaxo e Manuel Azenha, pediu uma 

oportunidade para fazer as obras, ainda havia que fazer obras, o projeto será concluído 

dentro até daquela proposta de calendário, para o final do ano ficará pronto para se 

lançar concurso e depois dessas obras é que irão pensar no resto. Aquilo que lá foi feito 

este ano, foram um conjunto de atividades para justificar, não só o contrato, mas porque 

surgiram oportunidades de ali se fazerem essas iniciativas. Mas a Vila Portela para ser um 

Centro de Artes, deverá ser muito mais do que aquilo que domina atualmente, pediu uma 

oportunidade e depois farão as críticas que entenderem. Estar a dizer, que faltava um 

plano, não, faltava obra. Primeiro fazer a obra, depois ver o que é que se poderá lá fazer. 

Ao deputado Pereira de Melo, o muro, por eles, sabiam o que tinham a fazer, mas o 

proprietário recusa-se terminantemente e pode aplicar sanções pecuniárias se 

efetivamente, por acaso, tiverem ali algum corte do muro. Era evidente que quando o 

muro caísse ficavam todos felizes se não apanhar ninguém, se apanhar, o senhor terá a 

sua responsabilidade, para que realmente as coisas funcionem. O senhor não quer 

minimamente sob pena de rescisão do contrato cortar seja o que for para se fazer um 

muro novo, cortar em algum espaço para alargarem vias, mas impede isso tudo, era o 

estava escrito no contrato.  

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

pelo disposto nas alíneas k) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, e tendo em vista a prossecução das atribuições 

conferidas do Município no domínio do património, cultura e ciência, conforme 

estabelecido na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º do mesmo Anexo, deliberou por 

maioria com 6 abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria 

contida em sua deliberação de 07 de julho de 2018, cujo teor se dá por 

transcrito, em consequência, aprovar o Relatório Anual de Atividades do Centro 

d`Artes Villa Portela.  

Ponto 

11. Contrato com a União de Freguesias de Marrazes e Barosa para a locação de 

horas no Pavilhão Desportivo de Marrazes – Apreciação, discussão e votação; 

Súmula: A partir da época desportiva 2013/2014, o Município de Leiria contratualizou a 

utilização de pavilhões desportivos cuja gestão dos mesmos está a cargo de juntas de 

freguesias, escolas e clubes para fazer face ao fomento e desenvolvimento da prática 

desportiva concelhia por parte dos clubes desportivos. Dando continuidade a esta política, 

o Município de Leiria necessita de contratar vários pavilhões desportivos do concelho, cuja 
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gestão está a cargo de escolas, freguesias e clubes, para a época desportiva 2018/2019, 

tratando-se de uma locação de pavilhões desportivos (bens imóveis), ou seja, de um 

contrato excluído do regime do Código dos Contratos Públicos (CCP), por força do 

disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 4.º do CCP (pelo menos, na sua fase de 

formação). Assim, ao abrigo da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, alterada, combinada com a alínea c) do n.º 2 do artigo 4.º 

do Código da Contratação Pública (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de janeiro, foi aprovado em Reunião de Câmara Municipal, de 7 de agosto de 2018, o 

contrato em epígrafe (vide deliberação oportunamente distribuída). O objetivo da 

presente proposta da Câmara Municipal é que a Assembleia Municipal, ao abrigo da sua 

competência prevista na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, aprove o Contrato com a União de Freguesias de Marrazes e Barosa para 

a locação de horas no Pavilhão Desportivo de Marrazes, nos termos propostos pela 

Câmara Municipal.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Disse que era um modelo que tem sido seguido todos os anos, uma vez que a 

propriedade do pavilhão dos Marrazes era da Junta de Freguesia, tinha que se fazer um 

contrato com a União de Freguesias para alugar horas que iam disponibilizar depois a 

clubes da zona.  

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

pelo disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, e tendo em vista a prossecução das atribuições conferidas 

do Município no domínio do património, cultura e ciência, conforme estabelecido 

na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º do mesmo Anexo, deliberou por 

unanimidade, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 07 de julho de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar o Contrato com a União de Freguesias de Marrazes e 

Barosa para a locação de horas no Pavilhão Desportivo de Marrazes. 

Ponto 

12. Apoio à União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa – Ampliação 

do Cemitério de Conqueiros e Pinturas no Cemitério de Riba ´Aves – Apreciação, 

discussão e votação;  

Súmula: O objetivo do apoio é viabilizar a ampliação do cemitério de Conqueiros, que 

atingiu a sobrelotação, e efetuar pinturas no cemitério de Riba D´Aves (edifício e muros). 

Em face desta necessidade, a proposta de apoio financeiro à União de Freguesias de 

Souto da Carpalhosa e Ortigosa, é um contributo necessário para a ampliação do 

cemitério da Conqueiros e para o melhoramento/conservação no cemitério de Riba 
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D´Aves, no montante de €50.000,00 (cinquenta mil euros). O custo das obras está 

estimado em €48.664,24 (quarenta e oito mil seiscentos e sessenta e quatro euros e 

vinte e quatro cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal. O objetivo da deliberação é que 

a Assembleia Municipal, ao abrigo da sua competência prevista na alínea j) do n.º 1 do 

artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove o apoio financeiro à 

União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa. O montante do apoio será 

liquidado mediante a apresentação das faturas dos trabalhos realizados, e confirmados 

pelos Serviços Municipais.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Disse que aquele tipo de obras tem sido objeto de apoio da parte da autarquia no que 

respeita à ampliação de cemitérios, como era o caso ali presente, com o IVA excedia o 

valor que atribuíam a todos, mantinham esse valor dos 50 mil euros como já era hábito 

em anos anteriores.  

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

pelo disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º com a alínea j) do n.º 1 do 

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

por unanimidade, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em 

sua deliberação de 21 de agosto de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em 

consequência, aprovar o Apoio à União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e 

Ortigosa – Ampliação do Cemitério de Conqueiros e Pinturas no Cemitério de 

Riba ´Aves. 

Ponto 

13. Regime Jurídico da Estruturação Fundiária - Pedido de parecer municipal ao 

abrigo do n.º 3 do artigo 51.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto – Apreciação, 

discussão e votação;  

Súmula: A Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, que estabelece o Regime Jurídico da 

Estruturação Fundiária (RJEF), objetiva a criação de melhores condições para o 

desenvolvimento das atividades agrícolas e florestais de modo compatível com a sua 

gestão sustentável nos domínios económico, social e ambiental, através da intervenção 

na configuração, dimensão, qualificação e utilização produtiva das parcelas e prédios 

rústicos. O n.º 3 do artigo 51.º do RJEF determina que a isenção prevista na alínea b) no 

n.º 2 do mesmo artigo necessita de parecer do município territorialmente competente que 

a fundamente. 

O parecer que o município proferir deverá fundamentar a isenção e só pode ser emitido 

quando preenchidos os pressupostos da mesma, cf. determina o n.º 5 do artigo 51.º. 

Sendo exigido ao município a fundamentação e não mera verificação das condições 

necessárias para acesso à isenção, da conjugação da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º do 

2018,ASSM,I,G,60929 - 05-12-2018



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 6/2018, de 28 de setembro - Quadriénio 2017/2021  72 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (que estabelece o RJAL), com n.º 2 do 

artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, (que estabelece o regime do RFALEI), 

compete à assembleia municipal deliberar, em matéria de exercício dos poderes 

tributários do Município, designadamente a concessão de isenções totais ou parciais, 

objetivas ou subjetivas, relativamente a impostos e outros tributos próprios, sob proposta 

fundamentada da câmara municipal que deve incluir o cálculo da despesa fiscal.   

É certo que pode o reconhecimento do direito à isenção ser da competência da câmara 

municipal, no estrito cumprimento das deliberações da assembleia municipal, quando esta 

haja previamente deliberado para esse efeito, cf. o n.º 9 do artigo 16.º do RFALEI. Com 

vista à emissão o parecer previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 

111/2015, de 27 de agosto, propõe-se à assembleia municipal a emissão de parecer 

prévio genérico nos seguintes termos:   

1 - A Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, que institui o RJEF, prevê no n.º 3 do seu artigo 

51.º que, para sujeito passivo poder beneficiar das isenções previstas na alínea b) do n.º 

2 do mesmo diploma legal, deve o município territorialmente competente emitir o parecer 

que a fundamente (n.º 3 do artigo 51.º), a pedido do requerente;   

2 - Mediante a análise e verificação do cumprimento de todos os requisitos (n.º 5 do 

artigo 51.º), devidamente suportada em informação de facto e de direito emitida pelos 

serviços municipais competentes, que deve incluir a identificação dos proponentes, 

identificação das parcelas e dos prédios rústicos sobre os quais vão incidir as operações, 

identificação dos titulares dos prédios rústicos a abranger, verificação do respeito pelos 

limites da unidade de cultura em vigor, parecer da Direção Regional de Agricultura e 

Pescas territorialmente competente no sentido de que a junção ou aquisição do prédio 

confinante contribui para melhorar a estrutura fundiária da exploração e calculo da 

despesa fiscal associada (ainda que estimada), a Assembleia Municipal, enquanto órgão 

com competências para deliberar em matéria de exercício dos poderes tributários, emite 

parecer genérico favorável para que a Câmara Municipal possa proceder à emissão de 

parecer favorável para efeitos da fundamentação do reconhecimento do direito à isenção 

previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto.  

Para este efeito, competirá à Câmara Municipal:   

i) Rececionar e analisar os pedidos de parecer;   

ii) Notificar o requerente para o saneamento, em caso de incompletude de elementos 

para a sua instrução;   

iii) Integralmente instruído o processo, cf. ponto 2 supra, emitir o parecer necessário para 

o reconhecimento do direito à isenção nos processos em que estejam cumpridos todos os 

requisitos e critérios legalmente exigidos, no uso da competência prevista n.º 9.º do 

artigo 16.º do RFALEI;   
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iv) Em cada sessão da Assembleia Municipal, dar conhecimento a este órgão da despesa 

fiscal associada aos pareceres favoráveis emitidos entre cada sessão.   

O objetivo desta deliberação é que a Assembleia Municipal aprove a metodologia de 

trabalho nos termos propostos no ponto 2 e emita parecer genérico favorável para efeitos 

da fundamentação do parecer exigido nos termos do artigo 51.º do RJEF, desde que 

verificados e cumpridos todos os requisitos de facto e de direito exigido por este regime. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Disse tratar-se do regime jurídico da estruturação fundiária e naquele caso concreto, o 

que se pretendia, era definir as condições para dar apoio às atividades agrícolas e 

florestais, nomeadamente com a consideração de isenções, portanto, o que se propunha 

era que a Assembleia Municipal deliberasse, face aos poderes tributários, designadamente 

a concessão de isenções totais ou parciais, portanto, tomar ali posição com a proposta 

que se pretendia ver aprovada.  

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

pelo disposto nas alíneas c) e h) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, conjugadas com as competências da Câmara 

Municipal expressas na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do mesmo diploma 

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

Leiria contida em sua deliberação de 10 de julho de 2018, cujo teor se dá por 

transcrito, em consequência, aprovar o Regime Jurídico da Estruturação 

Fundiária - Pedido de parecer municipal ao abrigo do n.º 3 do artigo 51.º da Lei 

n.º 111/2015, de 27 de agosto. 

Ponto 

17. Acordo de mutação dominial da EN113 - Troço 0+000km (Ferrus) até 

5+030km (Pousos) (18 de setembro de 2018) – Apreciação, discussão e votação; 

Súmula: O Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, aprovado pela Lei n.º 

34/2015, de 27 de abril, estabelece os efeitos que a construção de uma variante produz, 

designadamente, que nos casos em que o troço de estrada anteriormente existente se 

mantenha afeto à função rodoviária, é entregue ao município logo após a abertura ao 

tráfego da respetiva variante, passando a integrar a rede municipal.  

A lei estabelece também o procedimento a seguir nestes casos de mutação dominial e 

procede à indicação das entidades que se devem pronunciar. No âmbito de uma 

intervenção referente à alteração do nó da A1 de Leiria, a Brisa construiu a variante à 

EN113, designada por Circular Oriental de Leiria, já aberta ao tráfego.   

Atualmente, este troço encontra-se integrado na Subconcessão Litoral Oeste. Em 

consequência dos factos descritos, o troço da antiga EN113 entre o km 0,000 e o km 

5,025 deixa de pertencer à Rede Rodoviária Nacional (RRN) e, por se manter afeto à 

2018,ASSM,I,G,60929 - 05-12-2018



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 6/2018, de 28 de setembro - Quadriénio 2017/2021  74 

função rodoviária, integra a rede municipal mediante acordo a celebrar entre a 

Administração da Infraestruturas de Portugal, S.A. e o Município de Leiria. O objetivo da 

deliberação é que a Assembleia Municipal aprove a minuta de “Acordo de Mutação 

Dominial - Troço da antiga EN113 entre o km 0,000 e o km 5,025”, a celebrar entre o 

Município de Leiria e a Infraestruturas de Portugal, S.A., no uso da sua competência 

prevista na alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, o que permitirá que o “Troço da antiga EN113 entre o km 0,000 e o km 5,025” 

seja afeto ao domínio público municipal. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Disse ser uma proposta feita pela IP Infraestruturas de Portugal, com o objetivo de lhes 

entregar à gestão do Município, o espaço entre a Ferrus e os Pousos antes de se chegar 

ao IC 36. As regras para eles aceitarem passa por uma reabilitação da plataforma, passa 

pela drenagem dos casos em que se justificar e estavam a tentar que, eventualmente, 

alguns espaços que não tivessem passeios, pudessem ter, apesar de lhes terem dito que 

isso não podia ser viabilizado porque não tinham verba para o efeito. De qualquer 

maneira a reabilitação total daquele troço e com a respetiva drenagem, achava que faria 

sentido, porque já era um núcleo urbano que também contemplava aquele espaço.  

Intervenção da senhora Deputada Joana Cartaxo (PCP)  

Transcrição: 

Votamos desfavoravelmente neste ponto pelo facto de não existir, neste contrato, 

qualquer instrumento financeiro para prover o município dos custos que venha a ter após 

a recepção desta infraestrutura. Além de que o troço originário desta via – de Leiria a 

Tomar – é eminentemente uma via supra municipal, cumprindo funções regionais e 

enquanto não forem criadas as Regiões administrativas previstas na Constituição 

Portuguesa, a titularidade destas estradas e a sua gestão devem ser, sim, do Estado e 

não dos Municípios. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Esclareceu que, em relação àquela posição, porque receber a estrada nos moldes em que 

estava e ter uma comparticipação que podia eventualmente não chegar, se calhar, a 

solução melhor era a reabilitação por ponta da IP inclusivamente com a drenagem e 

ficariam a ganhar com isso. Receber a estrada como estava e exigir a comparticipação, se 

calhar, não faria sentido, porque poderia ter mais custos, valia a pena entregarem a obra 

feita, porque ganhavam com essa situação.  

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

pelo disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, conjugadas com as competências da Câmara 

Municipal expressas na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, do mesmo diploma 
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legal, deliberou por maioria com 1 voto contra, aprovar a proposta da Câmara 

Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 18 de setembro de 2018, cujo 

teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar o Acordo de mutação 

dominial da EN113 - Troço 0+000km (Ferrus) até 5+030km (Pousos). 

Ponto 

18. Cedência do Teatro Miguel Franco à União de Freguesias de Leiria, Pousos, 

Barreira e Cortes para sessão ordinária do seu órgão deliberativo – Apreciação, 

discussão e votação;  

Súmula: O objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal ratifique a deliberação 

da Câmara Municipal de 18 de setembro de 2018, que autorizou, ao abrigo das suas 

competências previstas na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, o acolhimento de sessão ordinária da Assembleia da União de 

Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, no Teatro Miguel Franco, no dia 17 de 

setembro. Como o pedido da União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes foi 

apresentado nos serviços municipais muito depois da última sessão ordinária da 

Assembleia municipal, realizada em 29 de junho de 2018, foi impossível que o mesmo 

pudesse ser incluído em sessão anterior. 

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

pelo disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, deliberou por unanimidade, aprovar a proposta da Câmara 

Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 18 de setembro de 2018, cujo 

teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar a Cedência do Teatro Miguel 

Franco à União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes para sessão 

ordinária do seu órgão deliberativo. 

Ponto 

19. Apoio financeiro à Freguesia de Maceira para requalificação de acessos – 

Apreciação, discussão e votação;  

Súmula: O objetivo do apoio é viabilizar a requalificação/melhoramento dos acessos que 

carecem de melhorias, tais como execução de murete em lancil, limpezas lancis, corte de 

alcatrão e pavimentação/alcatroamento. Em face desta necessidade, a proposta de apoio 

financeiro no montante de €15.000,00 (quinze mil euros) à Freguesia de Maceira, é um 

contributo necessário para requalificação de acessos ao edifício do Centro de Saúde. O 

custo das obras está estimado em €16.800,00 (dezasseis mil e oitocentos euros), 

acrescidos de IVA à taxa legal. O objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal, 

ao abrigo da sua competência prevista na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove o apoio financeiro à Freguesia de Maceira. 

Intervenção da senhora Deputada Joana Cartaxo (PCP)  
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Transcrição: 

Votamos contra neste ponto, não porque estejamos contra este tipo de obras, mas sim 

porque se tratam de obras municipais, logo da responsabilidade do Município. 

Neste caso, só poderiam ser executadas pela Junta de Freguesia da Maceira através do 

processo de delegação de competências. Como a Junta de Freguesia não pode fazer obras 

sobre aquilo que não é do seu domínio, consideramos que esta situação está em violação 

da lei. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Disse que tinham aquela apreciação por parte dos serviços do Município, e naturalmente, 

iam manter pois interessava-lhes era resolver o problema da acessibilidade às pessoas 

àquele centro de saúde.  

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

pelo disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, deliberou por maioria com 1 voto contra, aprovar a proposta 

da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 18 de setembro de 

2018, cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar o Apoio 

financeiro à Freguesia de Maceira para requalificação de acessos. 

 

Ponto 

10. Manutenção e conservação de espaços verdes públicos, no concelho de 

Leiria, incluindo podas – Concurso público – Autorização da realização da 

despesa e da abertura do procedimento e aprovação da repartição de encargos 

por mais um ano económico – Apreciação, discussão e votação;  

Súmula: Na sua reunião de 7 de agosto de 2018 a Câmara Municipal deliberou abrir um 

procedimento, por Concurso Público, com publicação do anúncio no Jornal Oficial da União 

Europeia (JOUE), tendo em vista a outorga de contrato que tem como objecto principal a 

contratação de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes públicos, no 

Concelho de Leiria, incluindo podas, na modalidade de prestação de serviços contínua. 

Uma vez que a despesa não se enquadra na autorização genérica proferida pela 

Assembleia Municipal aquando da aprovação dos documentos previsionais para o ano 

2018, deliberada na sua sessão de 15 de dezembro de 2017, nomeadamente porque a 

despesa prevista é superior a €99.759,58, e uma vez que o referido procedimento terá os 

seus encargos repartidos por mais do que um ano económico, o objetivo da deliberação 

oportunamente distribuída é que a Assembleia Municipal emita autorização prévia 

genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais, em cumprimento do disposto 

nos n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/ 99, de 8 de junho, aplicado por 

força da alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
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alterado, conjugado com a alínea c) do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei 

dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA). 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Disse que o que estava ali em causa era a autorização da Assembleia para repartir por 

outros exercícios era somente aquilo, portanto, o concurso era provado para mais do que 

um ano económico, naturalmente, compete à Assembleia autorizar que haja a repartição 

de encargos pelos outros 2 exercícios que se seguiam.  

Intervenção da senhora Deputada Joana Cartaxo (PCP)  

Transcrição: 

O Grupo Municipal do PCP entende que deve deixar uma justificação de voto em relação a 

este ponto, mesmo que o nosso voto seja favorável. 

E porquê? Porque simplesmente consideramos de extrema importância a manutenção e a 

conservação de espaços verdes públicos do concelho, e por isso queremos deixar bem 

evidenciada a nossa posição contra o desmantelamento dos serviços municipais de gestão 

de espaços verdes em prol dos interesses de empresas monopolistas deste sector. 

Intervenção do senhor Deputado Manuel Azenha (BE)  

Disse que relativamente àquele contrato de prestação de serviços, dizer que desde logo 

os valores referidos na proposta apresentada e as intervenções previstas, levantavam 

desde logo, a dúvida sobre o motivo que impedia a Câmara de ter ela própria aquele 

serviço, aquela a dúvida que não se limitava ao serviço em causa fundamenta-se, no 

interesse financeiro, os 394 192 euros mais IVA previstos para um ano de serviços, 

pareceu-lhes ser suficientes para pagar bastante bem a uma equipa permanente de 

jardineiros ao serviço da Câmara Municipal, aquilo dava qualquer coisa como 28 mil 

euros/mês, ou seja, se um jardineiro ganhar cerca de 1000 euros dava para contratar 

uma equipa de 28. Na maleabilidade e eficiência de intervenção, que os serviços próprios 

permitiriam. Repare-se que se aceitava como válido que o preço unitário de mercado para 

aquele tipo de intervenção, tivesse aumentado devido aos incêndios que ocorreram no 

Verão passado e à exigência definida pelo Governo no sentido dos contribuintes 

procederem à limpeza das suas propriedades. Quanto às exigências, já existiam na lei 

aceitar aquele tipo de argumentos, numa altura de total imprevisibilidade resultante das 

alterações climáticas, era abrir portas a total imprevisibilidade de contratos futuros. O 3º 

ponto na indiferença quanto à integração no quadro de pessoal de cidadãos portadores de 

deficiência, de facto, não encontraram tal preocupação no regulamento de avaliação das 

propostas, aspetos que parecem tanto mais injustificáveis quando existiam instituições de 

formação no concelho que preparavam naquela área, cidadãos com essas características. 

Por último, estranha-se também que sendo feitas várias referências à lei 26/2013 de 11 

de Abril sobre a aplicação de produtos fito fármacos, não haja qualquer referência às 
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alterações introduzidas pelo decreto-lei 35/2017 de 24 de Março. Atalho de foice 

gostavam também de saber por que motivo justifica a realização de podas que limitam a 

dimensão das copas, numa altura em que se reconhece a importância de zonas de 

sombreamento. Recordou os ensinamentos dos arquitetos Francisco Caldeira Cabral, 

Gonçalo Ribeiro Telles, a poda das árvores de sombra ou de alinhamento destina-se a 

fazer face a situações de emergência e dizem também o maior elogio que se pode fazer a 

um podador de árvores ornamentais é que não se perceba que a árvore fora podada.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal Raul Castro  

Disse que era muito fácil falar, mas, no entanto, agradeciam que lhes arranjassem 

recursos humanos, porque até ali os concursos para aquela área tinham ficado vazios. Era 

fácil falar, abriam concursos e as pessoas não apareciam, depois tinham alguns 

protocolos nomeadamente com a cadeia que manda um homem só por razões de 

segurança, e depois era insuficiente. Não podiam exigir de um lado que houvesse 

capacidade de intervir e fazer o trabalho que devia ser feito, e do outro lado não se tem 

capacidade para o fazer porque não havia recursos.  

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

pelo disposto nos n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/ 99, de 8 de 

junho, aplicado por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-lei 

n.º18/2008, de 29 de janeiro, conjugado com a alínea c) do artigo 6.º da Lei 

8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 

(LCPA), deliberou por unanimidade, aprovar a proposta da Câmara Municipal de 

Leiria contida em sua deliberação de 07 de julho de 2018, cujo teor se dá por 

transcrito, em consequência, aprovar a Manutenção e conservação de espaços 

verdes públicos, no concelho de Leiria, incluindo podas – Concurso público – 

Autorização da realização da despesa, abertura do procedimento e aprovação da 

repartição de encargos por mais de um ano económico. 

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

informou a deputada Joana Cartaxo para entregar a sua declaração de voto por escrito 

nos serviços. 

Deu conta das datas das Assembleias Ordinárias a realizar em 2019: 

-15 de fevereiro - auditório do Teatro Miguel Franco 

- 18 de abril - auditório do Teatro Miguel Franco 

- 14 de junho - auditório do Teatro Miguel Franco ou 28 de junho se for descentralizada 

numa freguesia 

- 27 de setembro - auditório do Teatro Miguel Franco 

- 29 de novembro - auditório do Teatro Miguel Franco. 
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Informou ainda que, a ata seria aprovada em minuta se nenhum dos deputados se 

opusesse. 

 

ENCERRAMENTO 

 

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

eram 01:35 horas. 

 

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que tem como suporte a 

gravação digital de tudo quanto ocorreu na respetiva sessão, nos termos do disposto no 

artigo 60.º do Regimento, e vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e por mim, 

Célia Isabel Rodrigues Trigueiro, assistente técnica, que a elaborei nos termos legais.----- 

 

APROVAÇÃO DA ATA 

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

a Assembleia Municipal, na sessão ordinária de 30 de novembro, deliberou por maioria 

com um voto contra e 4 abstenções, aprovar a ata.------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia 

 

António Sequeira 

 

A Assistente Técnica 

 

Célia Trigueiro 
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