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  ATA N.º 7/2018 

 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA DE 

09 DE OUTUBRO DE 2018 

 

Aos 9 dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, no auditório do Teatro Miguel Franco, 

reuniu extraordinariamente a Assembleia Municipal de Leiria. 

Faltou o senhor deputado Gastão Neves com falta injustificada.         

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

Foram substituídos os seguintes membros: Carlos Manuel Barbeiro, substituído por Rui 

Alexandre Pereira Lebreiro; Filipe André Silva Reis, substituído por Joana Brito Cartaxo; 

Manuel António Azenha dos Santos Pereira, substituído por Maria Manuela Pereira; Pedro 

Ricardo Soares Pimenta, substituído por Maria Fernanda Menino Ribeiro Faustino; Fábio 

Alexandre Seguro Joaquim, substituído por Beatriz Proença Vaz; Ricardo de Jesus Gomes, 

substituído por Tânia Andreia Cardoso Rodrigues; Teófilo Agostinho Martins Araújo dos 

Santos, substituído por Domingos Carvalho; Américo Rosa Ferreira Bom, presidente da 

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

Rogério de Jesus Santos, presidente da união de freguesias de Colmeias e Memória, 

substituído pelo secretário David Lopes Simões, Eulália Rodrigues Crespo Duarte, 

presidente da união de freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa, substituída pelo 

secretário Sandro Miguel Monteiro Ferreira, Helena Cristina da Fonseca Brites, presidente 

da junta de freguesia de Arrabal, substituída pelo secretário Luís Manuel Marques 

Bernardino.  

Por parte da Câmara Municipal estiveram presentes os senhores Vereadores Gonçalo 

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

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

Jorge Pedro Simões Palheira, Fernando José da Costa, Álvaro Madureira e Ana Silveira. 

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

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

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

Havendo “quórum”, foi pelo senhor Presidente declarada aberta a sessão, eram 21.08 

horas, com a seguinte ORDEM DO DIA: 

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

Centro Histórico de Leiria – Apreciação, discussão e votação; 

2. 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; 

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

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

Apreciação, discussão e votação; 

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

Apreciação, discussão e votação; 

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

discussão e votação; 

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

comunidade do ACES – Apreciação, discussão e votação; 

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

PLANTAS, LDA - EMPREENDIMENTO DE CARÁTER ESTRATÉGICO – Apreciação, 

discussão e votação; 

8. Receção aos alunos que ingressam no ensino superior – Concelho de Leiria – 

Apreciação, discussão e votação; 

9. Abertura de procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao 

provimento de titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau – Chefe da 

Divisão Financeira. Proposta para designação, pela Assembleia Municipal de 

Leiria, do correspondente júri de recrutamento – Apreciação, discussão e votação; 

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

cumprimentou os presentes e deu início à sessão. 

Propôs que o ponto numero 6 que envolvia uma votação com urna, passasse para último 

lugar da ordem de trabalhos. Disse estar-se a concluir o primeiro ano de mandato, e que 

de uma maneira geral, as coisas tinham corrido normalmente, cumprindo-se o que se 

havia estabelecido. Já se dispunha de um sistema eficaz de contagem de tempo das 

intervenções, o que minimizou as queixas antigas duma certa anarquia na utilização dos 

tempos. Criou-se uma página de facebook que tem tido uma boa receptividade e 

colaboração. Reconhecia a permanência de uma grande iliteracia sobre aquele órgão, 

mas, embora reconhecendo que as pessoas estavam mais e melhor informadas das 

funções e da atividade da Assembleia Municipal. Relativamente ao assunto fundamental 

de instalações próprias para o funcionamento da Assembleia, reconhece-se que foi dado 

um grande passo para a sua resolução. O objetivo de fazer chegar aos deputados a 

documentação referente a cada uma das sessões, tem sido plenamente conseguida. 

Deu continuidade à sessão apresentando o primeiro ponto. 

Ponto 
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1. Proposta de alteração da delimitação da área de Reabilitação Urbana do 

Centro Histórico de Leiria – Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: A atual delimitação Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Histórico foi 

aprovada por deliberação da Assembleia Municipal, de 11 de Setembro de 2015, (Ata n.º 

4/2015) sob proposta da Câmara Municipal de 1 de Setembro de 2015 (deliberação n.º 

0787/15) publicada no Diário da República, 2.ª série, de 5 de novembro – Aviso 

12942/2015. 

Com a alteração proposta, pretende-se alterar a delimitação da ARU do Centro Histórico, 

de modo a incluir na mesma a VILLA Portela e o Edifício dos Paços do Concelho, excluindo 

o troço da Av. João Soares, devido ao seu valor patrimonial e por ser necessário proceder 

à sua reabilitação e requalificação.  

O objetivo desta deliberação é que a Assembleia Municipal aprove a proposta apresentada 

pela Câmara Municipal, cuja deliberação foi oportunamente distribuída. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal Gonçalo Lopes    

Cumprimentou os presentes. 

Apresentou o ponto. 

Disse que aquele ponto correspondia a uma proposta de alteração da delimitação de área 

de reabilitação urbana do Centro Histórico de Leiria, em que passaria a constar naquela 

área os Paços de Concelho e também a Villa Portela, a parte do palácio e o Jardim que foi 

no fundo entregue à Câmara Municipal passando daquele modo aqueles 2 edifícios a 

poder beneficiar, eventualmente de futuros apoios comunitários, uma vez que era uma 

das condições necessárias para se poder candidatar a projetos de reabilitação.  

Intervenção do senhor Deputado Pereira de Melo (PSD)   

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que a proposta de alteração de delimitação da área de reabilitação 

urbana do Centro Histórico de Leiria não aparecia em condições de ser votada, pelo facto 

de nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 13.º da Lei 32/2012, que alterava o 

decreto-lei n.º 307/09 exigia uma fundamentação contendo uma memória descritiva e 

justificativa que incluía critérios subjacentes à delimitação e objetivos estratégicos a 

prosseguir. A planta foi apresentada um dos pontos necessários, o quadro de benefícios 

fiscais também foi apresentado, contudo, naquele último nem sequer era aplicável devido 

a tratar-se de áreas pertencentes à Câmara Municipal de Leiria e como sabia, a Câmara 

Municipal de Leiria não pagava impostos a ela própria. Não foram apresentados outros 

motivos pelos quais a Câmara Municipal de Leiria pretendesse integrar na ARU, os 

edifícios e jardins, apenas dizia que se pretendia integrar pelo seu valor patrimonial e por 

ser necessário proceder à sua reabilitação e requalificação, eram aqueles os objetivos 

estratégicos que apresentavam. O senhor Vice Presidente da Câmara, apresentou aquele 
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que devia estar na lista que eles iam aprovar ou rejeitar, que era realmente concorrer aos 

fundos europeus. Mas quais? Não foi dito. Em que condições? Não foi dito. Portanto, a Lei 

não estava a ser cumprida na medida em que não estava lá escrito claramente os 

objetivos, se eram os objetivos estratégicos o que constava nos documentos, não era 

transparente, de que modo pretendia atingir e como é que pretendia atingir. Também não 

se entendia por que motivo a área não incluía a Segurança Social, o Tribunal, a Escola 

Superior de Educação e Ciências Sociais do IPL, mas aquela escola possuía o grave 

problema de incluir na sua estrutura, fibrocimento, naquela altura só no exterior, porque 

no interior já tinha sido resolvido. E aparentemente, também tinham um problema 

idêntico na escola preparatória, e achava que era de incluir aqueles 2 estabelecimentos 

para poder corrigir a deficiência grave que têm da existência de fibrocimento nas escolas, 

e concorrendo também essas escolas a fundos europeus, porque não é barato substituir o 

fibrocimento, e problema idêntico, existe na escola preparatória Dom Dinis. Daquele 

modo, o PSD considerou que a proposta de aumento e também de emissão de ARU, não 

devia ser apresentada, por falta de justificação estratégica e por se restringir a 2 

propriedades, a Câmara Municipal de Leiria, e assim, o PSD votou contra. 

Intervenção da senhora Deputada Cristina Coelho (PAN)   

Cumprimentou os presentes. 

Referiu que aquela era a sua área, de conservação e restauro. Disse que vivia em Leiria 

há 20 anos e durante esse tempo Leiria foi uma cidade muito pobre na conservação dos 

seus edifícios arquitectónicos, culturais e históricos. Achava que aquele assunto se referia 

exatamente a esse tipo de edifícios não desconsiderando as escolas, mas tratava-se ali de 

património de valor que não se conseguia contabilizar e que em Leiria, infelizmente, só 

nos últimos anos é que aconteceram algumas obras de conservação e restauro, a maior 

parte de reabilitação, havia uma diferença porque às vezes não entendiam muito bem. 

Disse também que, naqueles 20 anos, muitos edifícios se perderam, alguns por serem de 

particulares, outros se calhar, porque não se conheciam os proprietários, mas eram 

edifícios de grande interesse e que infelizmente, se vinham a perder. Na sua opinião, 

aquele ponto fazia todo o sentido, alargar-se a área de reabilitação urbana do Centro 

Histórico ao edifício dos Paços de concelho e Villa Portela. Referiu também o nome de 

uma pessoa, a arquiteta Eunice Neves, que criou naqueles últimos anos, alguns 

movimentos dos quais ela também participou para salvar a Villa Portela que esteve em 

risco de ser demolida e construir-se uma urbanização, inclusive a Eunice criou um grupo 

em que cada cidadão doava um euro para comprar a Villa Portela porque a Autarquia não 

se interessava, mas felizmente algo aconteceu nos últimos anos e parece que a Autarquia 

finalmente começou a valorizar o património construído cultural e não só. Em Leiria dava-

se muito valor à música, ao desporto, à literatura, ao Teatro, mas o património 
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arquitectónico tinha sido muito desvalorizado. Em relação aos outros edifícios, disse que, 

para além da cidade, existiam muitos imóveis fora da cidade, no concelho, e de interesse 

público que também estavam desvalorizados. Achava que deveria haver outro tipo de 

programas em que se pudessem apoiar os proprietários desses imóveis, mesmo que 

fossem de privados, mas de interesse de arquitetura rural e tudo mais, achando que 

deviam ter o apoio da Câmara. Disse que votavam a favor naquele ponto e deu os 

parabéns ao executivo por finalmente valorizar o património em Leiria.  

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD)   

Cumprimentou os presentes. 

Disse que tinha 2 questões, para além do que o deputado Pereira de Melo já ali tinha dito, 

de caráter, de pormenor que pretendia que também esclarecessem: se a delimitação ali 

apresentada também ia até ao final da Rua das Olarias, porque, e confessou que da 

leitura dos mapas não chegou a essa conclusão. Também pretendia saber se não faria 

sentido incluir o Convento dos Franciscanos na área de limitação daquela ARU, porquanto 

se tratava também dum edifício que ao longo do tempo, iria necessitar também de 

conservação, e era independentemente da sua titularidade era um edificado de grande 

relevância para a cidade. Também sublinhou, e aproveitando aquela questão para dizer 

que era importante começar também a refletir em introduzir também áreas da 

reabilitação urbana, nomeadamente nalgumas freguesias, que também elas são urbanas 

que era o caso da freguesia dos Pousos e a freguesia de Marrazes, onde existiam 

edificados que precisavam de uma reabilitação profunda, onde as populações foram ao 

longo de muitos anos votadas completamente ao abandono, portanto, não havia 

intervenção urbana nos cascos antigos daquelas freguesias e portanto, o desafio que fez 

também à Câmara era para pensar seriamente naquela questão, porque era uma questão 

de justiça e era uma questão de fundo.  

Intervenção da senhora Deputada Maria Manuela Pereira (BE)   

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

No que diz respeito a Villa Portela e Paços do Conselho percebemos perfeitamente as 

razões da sua inclusão, no entanto gostaríamos que nos explicassem o porquê da retirada 

da Av. João Soares, que tinha sido incluída pela Câmara em 2015 e apresentada na 

Assembleia de 30 de Abril do mesmo ano. 

Verificamos que as alterações, sucessivas ao ARU, são feitas de acordo com os interesses 

da Câmara ou de outros interesses, quando realmente a requalificação, proteção e 

manutenção do centro histórico da cidade, está como sabemos e verificamos diariamente. 

Intervenção do senhor Deputado Micael Sousa (PS)   

Cumprimentou os presentes. 
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Disse que havia que relembrar que estavam ali a falar da área de reabilitação do Centro 

Histórico e que existiam mais duas, aquela não era a única e tal como sugeriu o senhor 

deputado João Cunha, seria de todo conveniente que existissem até mais no futuro, isso 

era altamente recomendável e sabia que tinha sido há algum tempo sugerido, chegou a 

ser estudado e pensava que estaria previsto, fazer também uma área de reabilitação 

urbana por exemplo, no Centro Histórico de Monte Real que também se justifica, tal como 

nas Cortes e existiam outras localidades onde fazia sentido, tanto na zona urbana como 

no centro das freguesias. E porque é que existiam 3 ARU’s? Porque uma ARU nunca se 

define para uma cidade inteira, isso não está correto, porque cada ARU tem a sua política 

própria de desenvolvimento, reabilitação e conservação urbana, tinha um programa 

próprio constituído por operações sistemáticas e por operações pontuais. O que eram as 

sistemáticas? Era o planeado a longo prazo, daí ter sido necessário incluir naquela altura 

para candidaturas futuras, porque era planear o futuro, era estarem disponíveis para isso, 

que era uma conjugação de candidaturas públicas e privadas, e quem sabia daquele tipo 

de candidaturas sabia que havia sempre uma conjugação entre os investimentos públicos 

e privados e sem isso não se fazia reabilitação urbana, porque 90% do edificado era 

privado. Portanto, havia que conjugar aquelas duas coisas, ou reabilitação sistemática e 

reabilitação pontual. E o que era pontual? Eram os grandes programas de intervenção que 

viam e vinham a ser feitos. Como referiu a deputada Cristina, de facto, a reabilitação em 

Leiria vinha a acontecer nos últimos 20 anos começando a surgir no final dos anos 90, 

portanto, havia ali muito para recuperar, muito para fazer e se não fossem aqueles 

grandes investimentos e a capacidade de adaptar constantemente aquilo que foi a 

primeira área crítica de intervenção urbana e atualmente era uma área de reabilitação 

urbana por força da legislação nada daquilo existia. Havia muito por fazer, havia muitas 

recomendações para continuarem, uma capacidade necessária de conjugar o 

investimento público e privado, porque sem isso não havia realidade e sem aquela 

reabilitação ser feita para que os centros históricos e as zonas urbanas tivessem atividade 

urbana nada daquilo acontecia, portanto, seria preciso conjugar os 2 tipos de 

investimento e de atividades e para isso era possível também criar novas ARU’s, 

recomendou que fossem criadas novas, porque a da ARU para além de ter a sua área e o 

seu projeto próprio tinha também os seus e os seus benefícios próprios, por exemplo, as 

isenções e as taxas e as isenções não eram iguais em cada ARU, devia ser adequada a 

cada caso, e naquele estavam a falar da ARU do Centro Histórico que tinha uma 

necessidade própria, por ser uma zona sujeita a problemas maiores que as outras. Seria 

necessário adaptar uma política a cada uma e se repararam também aquele assunto da 

ARU do Centro Histórico já tinha ido diversas vezes à Assembleia Municipal, porque era 

um projeto em desenvolvimento contínuo, a reabilitação não se faz de um dia para outro 
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devendo ser feito ao longo de longos períodos, porque o tempo das cidades era mais do 

que o tempo das pessoas, era mais longo. Portanto, a necessidade de flexibilizar, se não 

tiverem a necessidade e a capacidade de adaptar, dificilmente poderão fazer reabilitação 

urbana. 

Intervenção do Vice-Presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes  

Disse que o essencial da fundamentação que estava na origem daquela alteração à área 

de reabilitação urbana, daquela específica, portanto, do Centro Histórico de Leiria que não 

era a 1ª vez que era feito, era do conhecimento e estava no documento, já houvera 

outras alterações, embora o Bloco Central estivesse consolidado já há algum tempo, 

resultava no essencial, da necessidade de incluir aqueles dois imóveis, um onde funciona 

a Câmara Municipal nos Paços de Conselho, um edifício de Ernesto korrodi com mais de 

100 anos de existência e que a Câmara tinha intenção de reabilitar, e portanto, também 

ali era um exemplo que queriam dar, ao incluir o investimento público dentro duma área 

que consideravam importante de reabilitação. No que dizia respeito à Villa Portela, era 

constituída por um palácio que datava do século XIX e que irá ser o futuro Centro de Arte 

Contemporânea de Leiria, o projeto de arquitetura estava praticamente concluído, faltava 

só a parte das especialidades e portanto, era um investimento também avultado superior 

a 1 milhão de euros, e que na intenção deles e ali pareceu-lhe haver uma abertura para 

isso, era abrir uma oportunidade de candidatar aquela obra, de investimento público, a 

um fundo comunitário que existe para a reabilitação na parte do investimento municipal, 

o chamado programa PEDU, que estava a fazer reabilitação das obras do Castelo, na 

Heróis de Angola, Rua Direita, a Rua General Humberto Delgado, e portanto, eram aquele 

tipo de intervenções, que era necessário estar inseridas em áreas de reabilitação, e 

achavam que ao incluir a Villa Portela abria ali uma janela de oportunidade para poder 

incluir. À data as candidaturas estavam fechadas, todos aqueles projetos estavam 

financiados, mas poderá haver a necessidade de uma reformulação, e teria aquela esta 

oportunidade de incluir aquele equipamento. Aqueles eram os principais motivos 

inerentes àquela intenção, que seria no fundo, maximizar o investimento público abrindo 

oportunidade de poder recuperar para os cofres do Município algum daquele investimento 

através de fundos comunitários. A Rua das Olarias, esteve a ver na Internet e pelo 

desenho, pareceu-lhe estar incluída na área de intervenção. No que dizia respeito a 

outras freguesias, claro que sim, as zonas mais antigas de algumas freguesias, aquelas 

com núcleos habitacionais maior a necessidade de intervenção e achavam que deveria ser 

preparado para algumas daquelas situações também aquele tipo de unidade de 

planeamento, de modo a promover e incentivar a reabilitação, e poder também definir 

aquilo que era a intervenção do próprio Município. Avenida João Soares, a proposta de 

saída que havia uma rua que não tinha coerência com a intervenção, portanto, ficava um 
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bloco da área totalmente consolidada e depois aparecia a Avenida apenas com a própria 

Rua, a própria intervenção municipal, e portanto, acharam os técnicos que não faria 

sentido que ali aquele apêndice na área de reabilitação urbana. Foi a explicação que lhe 

tinha dado para aquela retirada, porque não havia nenhum edifício envolvido naquele 

apêndice da Avenida João Soares.  

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

colocou o ponto a votação.   

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

pelo disposto da alínea r) do artigo 25.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, deliberou por maioria com 1 voto contra e 2 abstenções, aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 24 de 

julho de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar 

proposta de alteração da delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro 

Histórico de Leiria. 

Ponto 

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

investimento para a região – Definição de critérios municipais – Proposta de 

alteração da matriz de critérios aprovada pela Assembleia Municipal na sua 

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

Resumo: O Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI) constitui um regime de 

auxílios de estado com finalidade regional para o horizonte 2014-2020, aprovado nos 

termos do Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de junho, da Comissão, insere-se no 

Código Fiscal ao Investimento (CFI), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 162/2014, de 

31 de outubro e encontra-se regulamentado pelo Capítulo II da Portaria n.º 297/2015, de 

21 de setembro. 

Aos sujeitos passivos de IRC que cumpram, entre outros, os requisitos de âmbito setorial 

[n.º 1 do artigo 22.º do CFI] realizem investimentos em ativos relevantes considerados 

elegíveis nesse âmbito [n.º 2 do artigo 22.º do CFI] e, na sua sequência, proporcionem a 

criação líquida de postos de trabalho [alínea f) do n.º 4 do artigo 22.º do CFI] poderão 

ser concedidos benefícios fiscais, de entre os quais, “Isenção ou redução de IMI, por um 

período até 10 anos a contar do ano de aquisição ou construção do imóvel, relativamente 

aos prédios utilizados pelo promotor no âmbito dos investimentos que constituam 

aplicações relevantes nos termos do n.º 22.º” [alínea b) do n.º 1 do artigo 23.º do CFI]. 

A isenção ou redução de IMI prevista no RFAI é condicionada ao reconhecimento, pela 

competente assembleia municipal, do interesse do investimento para a região [n.º 4 do 

artigo 23.º do CFI]. 
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O RFAI, sendo um instrumento de política fiscal com vista ao reconhecimento da 

promoção do investimento empresarial, da competitividade e da criação de emprego, 

pretende contribuir para dinamização da economia regional, razão pela qual a Câmara 

Municipal aprovou proposta de matriz de indicadores para efeitos do reconhecimento e 

mérito do investimento realizado, (deliberação n.º 1028/15, de 27/out./2015) que foi 

presente à Assembleia Municipal, para análise, ponderação e decisão. 

Na sessão de 26/fev./2016, a Assembleia Municipal de Leiria, no exercício das suas 

competências analisou a proposta da Câmara Municipal e concordando com a sua 

fundamentação e critérios genéricos propostos para o reconhecimento do interesse do 

investimento para a região - definição do indicador “investimento em aplicações 

relevantes”, “criação líquida de postos de trabalho” e “sempre que for o caso (…) 

certificação legal de contas sem ênfases nem reservas” - optou, no entanto, por alterar a 

matriz inicialmente proposta designadamente os intervalos a considerar no indicador 

“criação líquida de postos de trabalho”. Em edital e subsequente ata (edital n.º 2/2016 e 

ata n.º 1/2016) ficaram a constar os intervalos que constam da matriz que se apresenta 

de seguida: 

Tendo-se verificado a inaplicabilidade parcial da matriz publicada em edital e subsequente 

ata, torna-se necessária a correção dos intervalos associados ao indicador “criação líquida 

de postos de trabalho”. Após auscultação da gravação da sessão da Assembleia Municipal 

em questão, e no estrito cumprimento dos fundamentos previamente deliberados pela 

Assembleia Municipal, propõe-se a correção da matriz de indicadores da forma que se 

apresenta de seguida: 

 Criação líquida de postos de trabalho 

 5 anos 4 anos 3 anos 2 anos 1 ano 

Valor do investimento: 

≥ 500.000,00 € e 

<1.000.000,00 € 

 > a 20 > a 10 e ≤ 20 > a 3 e ≤ a 10 ≥ a 1 e ≤ a 3 

Valor do investimento: 

≥ 1.000.000,00 € e 

<3.000.000,00 € 

> a 20 
> a 10 e ≤ a 

20 
≥ a 6 e ≤ a 10 ≥ a 1 e ≤ a 5  

Valor do investimento: 

≥ 3.000.000,00 € 
> a 10 ≥ a 5 e ≤ a 10 < a 5   

Mantém-se inalterada a condição de “sempre que for o caso (…) certificação legal de 

contas sem enfâses ou reservas”.  

O objetivo desta deliberação é que a Assembleia Municipal aprove a alteração somente da 

matriz de indicadores, atrás exposta, mantendo-se os restantes critérios genéricos 

aprovados pela Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária de 26/fev./2016. 

Apresentou o ponto. 

Intervenção do Vice-Presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes  

2019,INT,I,AV,16 - 31-01-2019



                
 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 7/2018, de 09 de outubro - Quadriénio 2017/2021  10 

Disse que o que se pretendia era clarificar, era a tabela aprovada em 26 de Fevereiro de 

2016, porque havia ali pelo menos 2 campos em que não se definia claramente um 

intervalo de apoio no que dizia respeito ao número de postos de trabalho líquidos a criar, 

e como não estava claro na interpretação da leitura da ata, uma vez que a proposta que 

estava ali e deliberada em 26 de fevereiro de 2016, resultou de um contributo da 

Assembleia Municipal, e que não foi devidamente transcrito para a tabela, e portanto, o 

que estavam a fazer naquela proposta era a tornar claro, qual era o intervalo, 

nomeadamente para os investimentos de valor superior a meio milhão de euros e inferior 

a 1 milhão, existia o campo da criação de postos de trabalho dizia apenas para mais de 

10 postos de trabalho e faltavam limite superior que era 20, portanto, era um intervalo 

entre 10 e 20, passando a estar claro, e depois havia também para valores de 

investimento superiores a 3 milhões para postos de trabalho líquidos criados de inferior a 

5, não aparecia no mapa, porque aparecia só entre 5 e 10, e portanto, inferior a 5 não 

aparecia e isso irá corresponder a uma isenção de 3 anos, portanto, foi só para clarificar a 

deliberação que tinha sido aprovada em 26 de fevereiro de 2016.  

Intervenção da senhora Deputada Joana Cartaxo (PCP)   

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Em 2016, quando este assunto veio à Assembleia em 26 de Fevereiro, o PCP absteve-se 

porque discordava que os investimentos abaixo dos 500.000 euros ficassem excluídos, 

independentemente de poderem ter a maior relevância local, regional ou até nacional. 

A nossa opinião não foi então considerada pelo PS e agora volta a não ser tomada em 

devida conta desaproveitando-se a oportunidade. 

O PS e o PSD, na Câmara, voltaram a afastar as micro-empresas e muitas pequenas 

empresas da possibilidade de poderem usufruir destes benefícios fiscais. Uns e outros tem 

aqui bem assumida a sua posição, que é a mesma, de favorecimento de uns poucos, em 

detrimento da maioria esmagadora do tecido empresarial do concelho. 

Não aceitamos que isso aconteça. Consideramos até que estes benefícios deviam ser 

sobretudo para as micro e pequenas empresas, independentemente do setor de 

atividade. 

Há outros municípios em que os limites são muito mais adequados à realidade das micro 

e pequenas empresas. Temos conhecimento de casos a começar nos 25.000 euros. E 

também há casos, como o de Guimarães, em que estes benefícios são destinados só a 

micro e pequenas empresas com o limite mínimo de 5.000 euros e o limite máximo de 

50.000 euros no investimento e na criação de postos de trabalho o limite mínimo de 1. 

Por outro lado consideramos também que não basta criar emprego líquido. Para se poder 

ter direito a usufruir de benefícios fiscais também se deve exigir que o emprego seja 
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efetivo e não precário. Nestes casos em que estão em causa recursos públicos, que são 

de todos, deve-se impor que as empresas assumam um compromisso social sério. 

Em concordância com o que acabamos de dizer e porque não inviabiliza a decisão sobre 

processos que estão em curso, o PCP propõe que este assunto seja retirado e repensado 

para acolher as nossas propostas, nomeadamente que: 

1. O investimento mínimo seja de 5.000 euros; 

2. Para micro investimentos o número mínimo de postos de trabalho líquidos a criar seja 

1 (um); 

3. Os postos de trabalho tenham a natureza de efetivos; 

4. Sejam revistos os escalões do investimento e da criação líquida de postos de trabalho; 

5. As empresas sediadas no concelho de Leiria tenham uma valoração específica. 

Se a proposta se mantiver tal como foi apresentada pela Câmara ou de qualquer forma 

não forem acolhidas as nossas propostas votaremos contra. 

Intervenção da senhora Deputada Telma Curado (PS)   

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que o regime fiscal de apoio ao investimento era um benefício fiscal de 

tipo regional, um instrumento de política fiscal local, que recorria ao poder discricionário 

dos órgãos municipais para o reconhecimento ou não da relevância de interesse regional 

de um determinado investimento, e quantificação do benefício a atribuir. Naquela medida 

era da máxima importância a definição de critérios objetivos que permitissem avaliar com 

a máxima equidade, o interesse de determinado investimento para a região, tendo como 

objetivo último, a dinamização da economia e a criação de emprego. Como tal, a proposta 

de alteração da matriz de critérios municipais para avaliar a atribuição de benefícios 

fiscais subjacentes ao RFAI, era essencial, de modo a que se atribuísse às entidades que 

se qualificassem e que cumprissem com os requisitos constantes da matriz de 

indicadores, para efeitos do reconhecimento e mérito do investimento realizado, a 

possibilidade de deduzir nos impostos a pagar, parte do investimento empresarial em 

ativos tangíveis e intangíveis. A relação do regime de dedução curso Costa do código 

fiscal ao investimento, e permitia às empresas beneficiárias terem acesso a um conjunto 

de incentivos fiscais, que embora se consubstanciasse numa política fiscal local tinham 

um enquadramento que constava duma diretiva comunitária e tinham um enquadramento 

do Governo Central, e portanto, havia determinado tipo de enquadramentos que vinham 

que decorriam daquela mesma diretiva e que depois eram obviamente adaptados pelo 

poder local, e portanto, aquela regulação visava atribuir através do instrumento da 

dedução à Coleta de IRC ou através da isenção total ou parcial do IMI até 10 anos depois 

da compra ou construção dos edifícios usados, permitia que, por via da atribuição daquele 

benefício fiscal fosse feito mais investimento na região. Tratando-se de um regime de 
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auxílios de Estado com finalidade regional apraz-lhes que aquela deliberação tenha sido 

aprovada pela unanimidade do executivo camarário.  

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD)   

Disse que não podia deixar passar em claro a observação feita pela deputada do Partido 

Comunista, por uma razão muito simples: porque eles estavam a falar do RFAI e tinham 

que o enquadrar, tal como tinha acabado de dizer a deputada Telma Curado, tinham que 

o enquadrar dentro do código fiscal de investimento, e portanto, nesse sentido, tinham 

que ter nomeadamente ali a questão dos investimentos em ativos relevantes e que eram 

considerados elegíveis à luz desse código, e não podiam fugir disso. Portanto, muitas 

vezes não podiam fazer aquilo que lhes apetecesse, mas aquilo que o código lhes permitia 

fazer.  

Intervenção do Vice-Presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes  

Disse que a questão da precariedade, e quando se fala em criação de trabalho, também a 

transição dos contratos de trabalho precários para contratos de trabalho definitivos, era 

considerado criação de trabalho, e portanto, a situação estava salvaguardada. No que 

dizia respeito ao que era considerado investimento, aplicação relevante da questão do 

meio milhão de euros de investimento, correspondia àquilo que era um cálculo que foi 

identificado, tendo em conta a base regional, porque, e admitiu que em Viseu 25 mil 

euros, se aplicavam e até no Alentejo, não fazia ideia, porque como era uma definição 

feita caso a caso, Município a Município, o cálculo estabelecido era o dobro do volume de 

faturação das empresas médias de Leiria, e portanto, correspondia àquele valor e aquilo 

que foi o critério encontrado para definir aquilo que era o investimento relevante e a 

partir daí os valores que sempre iam subindo, cabiam naqueles intervalos definidos.  

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

colocou o ponto a votação.   

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

pelo disposto da alínea b) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 23.º do Código Fiscal do 

Investimento, no n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e no artigo 25.º, n.º 1, alínea c) ambos do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por maioria com 1 voto 

contra e 1 abstenção, 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 alteração parcial da matriz de critérios municipais, 

aprovada na sua sessão de 26 de fevereiro de 2016, para o reconhecimento do 

interesse dos investimentos para a região durante o período de vigência da atual 

redação do CFI, tendo por referência o ciclo 2014-2020. 

Ponto 
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3. Regime Fiscal de Apoio ao Investimento – Reconhecimento do interesse do 

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

Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: É presente o requerimento submetido pela sociedade TUBOFURO-TUBOS EM 

PVC, SA, titular do NIPC 504086685, com sede em Avenida do Brasil, n.º 1, 9.º, 1749-

008 Lisboa, para que lhe seja reconhecido o interesse regional do investimento com a 

construção de empreendimento turístico, designado por “Lisotel”, sito no Outeiro do 

Pelado, 2415-206 Regueira de Pontes, concelho de Leiria, edificado no prédio urbano 

inscrito no Serviço de Finanças 3603-Leiria 2, sob o artigo matricial n.º 1954 da freguesia 

de Regueira de Pontes, constituído por prédio em propriedade total sem andares nem 

divisões suscetíveis de utilização independente, destinado a serviços, com três pisos e 

quarenta divisões, com a área bruta de construção de 3.236,50 m2, descrito 2.ª 

Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 4179/20110104 da freguesia de 

Regueira de Pontes. 

O requerimento fundamenta-se no Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI), 

regulado no Código Fiscal do Investimento (CFI), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 

162/2014, de 31 de outubro, que contempla, de entre o conjunto de benefícios fiscais, a 

isenção ou redução do IMI, por um período até 10 anos a contar do ano de aquisição ou 

de construção do imóvel utilizado no âmbito dos investimentos, que constituam 

aplicações relevantes nos termos dos artigos 22.º, n.º 2, alínea a) item ii) e 23.º, n.º 1, 

alínea b).  

Podem usufruir deste benefício os sujeitos passivos de Imposto sobre o Rendimento de 

Pessoas Coletivas (IRC) que exerçam a título principal, entre outras, uma atividade 

compreendida na área da indústria extrativa ou transformadora (artigo 2.º, n.º 2 por 

remissão do n.º 1 do artigo 22.º, ambos do CFI) e preencham cumulativamente as 

condições elencadas nas alíneas a) a f) do n.º 4 do artigo 22.º daquele diploma legal, de 

entre as quais, a realização e a manutenção na empresa e na região de investimento 

relevante que proporcione a criação e manutenção de postos de trabalho por um período 

de 3 anos (por se tratar de uma média empresa). 

De acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 297/2015, de 21 de 

setembro, o benefício fiscal de isenção de IMI aplicável abrange os investimentos 

realizados com a criação de um novo estabelecimento.  

A obtenção do benefício de isenção de IMI está condicionada à aceitação, pela Assembleia 

Municipal, do interesse do investimento para a região (n.º 4 do artigo 23.º do CFI). 

Competindo à Assembleia Municipal deliberar em matéria de exercício dos poderes 

tributários do Município - alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, conjugada com o artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro 
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[RFALEI], foi a 26 de fevereiro de 2016 deliberado por este órgão, sob proposta da 

Câmara Municipal, a definição e aprovação de critérios genéricos e objetivos com vista à 

aplicação do poder discricionário que os órgãos municipais detêm para o reconhecimento 

da relevância do interesse regional do investimento e quantificação do seu benefício 

permitida pelo RFAI. 

Da instrução do competente procedimento administrativo e verificação dos requisitos 

legais exigidos, destaca-se: 

i) Obras de construção do novo estabelecimento, destinado a uma unidade hoteleira a 

que foi atribuído o Alvará de Utilização n.º 69/15, emitido pela Câmara Municipal, em 17 

de março de 2015; 

ii) b) Investimento em aplicações relevantes (edifício afeto a atividade turística) no valor 

de €1.868.093,00, concluído no exercício contabilístico de 2014;  

iii) Na sequência da realização do investimento resultou a criação líquida 1 posto de 

trabalho (critério: contratos de trabalho celebrados sem termo ou por tempo 

indeterminado, ou conversão de contratos de trabalho a termo para sem termo, verificado 

até 31 de dezembro do ano de conclusão do investimento – 2014); 

iv) Não se encontram devedores ao Estado e à Segurança Social de quaisquer 

contribuições, impostos ou quotizações ou tenham, o pagamento dos seus débitos 

devidamente assegurado; 

v) O compromisso de manutenção na região do investimento e criação de postos de 

trabalho por um período mínimo de 3 anos (por se tratar de média empresa); 

vi) Certificação legal de contas sem ênfases nem reservas, alcançada a partir do exercício 

contabilístico de 2016; 

vii) Da aplicação da matriz de critérios de interesse municipal do investimento, resulta: 

  

viii) O benefício fiscal resultante de reconhecimento do investimento para a região 

traduzido na isenção de IMI pelo período de 2 anos, representa um valor de intensidade 

de auxílio de 0,37% face ao investimento efetuado, cumprindo o limite dos auxílios de 

estado com finalidade regional fixado para as médias empresas [35% (25%+10%)], de 

acordo com o disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 43.º do CFI; 

ix) Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º do Regime Financeiro 

das Autarquias Locais, o valor da despesa fiscal líquida (e considerando que o 

investimento relevante declarado se traduz apenas na construção de edifício pelo que o 

direito à isenção de IMI nasce com o preenchimento dos pressupostos legais 
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construção/aquisição do prédio utilizado no âmbito dos investimentos consagrados no 

artigo 22.º do CFI) e suportada pelo Município de Leiria para o período em causa (2 

anos), ascende a € 7.001,50, assim demonstrada: 

   

O objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal aprove o 

reconhecimento do interesse regional do investimento realizado pela sociedade 

TUBOFURO-TUBOS EM PVC, SA, titular do NIPC 504086685, com sede em Avenida do 

Brasil, n.º 1, 9.º, traduzindo-se na concessão de um benefício fiscal de isenção de IMI por 

um período de 2 anos, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 16.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, e alínea b) do n.º 1 do artigo 23.º do CFI, relativamente ao 

prédio urbano inscrito no Serviço de Finanças 3603-Leiria 2, sob o artigo matricial n.º 

1954 da freguesia de Regueira de Pontes, constituído por prédio em propriedade total 

sem andares nem divisões suscetíveis de utilização independente, destinado a serviços, 

com três pisos e quarenta divisões, com a área bruta de construção de 3.236,50 m2, 

descrito 2.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 4179/20110104 da 

freguesia de Regueira de Pontes. 

Informa-se que da alteração à matriz de critérios proposta do ponto 15 da ordem de 

trabalhos da presente sessão não resulta alteração da decisão final do presente processo. 

Intervenção do Vice-Presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes  

Disse que era um exemplo prático daquilo que era a aplicação da tabela na avaliação 

daquele pedido de isenção de IMI, portanto, era claro em termos daquilo que eram as 

condições de candidatura e que iria significar um apoio de isenção, em cerca de 7 mil 

euros.  

Intervenção da senhora Deputada Manuela Pereira (BE)   

Transcrição: 

Relativamente a este ponto e em especial ao que diz respeito à situação dos 

trabalhadores, o Bloco de Esquerda considerada inadmissível para um investimento desta 

ordem de valor a existência apena de um trabalhador com contrato sem termo, quando 

relativamente aos restantes a baralhada é total. E aqui a questão não é termos só um 

trabalhador com contrato sem termo, mas sim a existência de outros cuja relação laboral 

está muito mal explicada. 

Reconhecemos que foi diminuído o prazo solicitado de 10 anos para dois anos. No 

entanto, como exemplo a verificação da elegibilidade em 13 de Julho no ponto f do 

quadro 1, diz-nos que devem ser solicitados comprovativos da manutenção dos postos de 
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trabalho, quando no quadro 8 - criação líquida de postos trabalho, refere que os 

elementos solicitados foram recebidos a 12 de Julho. 

Incongruências quase sempre encontradas no que diz respeito aos trabalhadores neste 

tipo de "Regimes de Apoio" leva a que se premiem empresas que trabalham assentes na 

precariedade laboral. 

Por isto o Bloco de Esquerda terá de votar contra. 

Intervenção da senhora Deputada Joana Cartaxo (PCP)   

Transcrição: 

Devido a uma certa tipologia de negócio que é praticada neste estabelecimento, não nos 

parece adequada a atribuição de apoios públicos através de benefícios fiscais. Do nosso 

ponto de vista, isto não é forma de promover o desenvolvimento que é o objecto de 

intervenção municipal. 

Por este motivo, o nosso voto é desfavorável. 

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD)   

Começou por dizer que, eles, ao contrário do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista 

não tinham a veleidade de se meterem na vida interna das empresas, e portanto, eram 

claramente a favor da capacidade das empresas em criar emprego da forma que aquilo 

que a legislação lhe permitia. Portanto, achavam de todos os investimentos que 

pudessem trazer à região, desenvolvimento e naquele caso concreto, um projeto 

hoteleiro, enfim, com as suas componentes várias que tinham que eram do conhecimento 

público, não deixava de trazer, naturalmente, riqueza e desenvolvimento ao concelho. A 

sua intervenção fundamentalmente, centrava-se numa pequena dúvida de caráter mais 

técnico e tinha a ver com o seguinte: dizia-se ali e até no seu verbete interno, anexo ao 

edital, dizia que podiam usufruir daquele benefício, sujeitos passivos de imposto sobre o 

rendimento de pessoas coletivas que exercessem a título principal entre outras, uma 

atividade compreendida na área da indústria extrativa ou transformadora artigo 2.º 

número 2 pela remissão do número 1 do artigo 22.º ambos do CFI. e do código fiscal do 

investimento. Depois, eles perceberam e toda a gente sabia que o Lisotel era um 

empreendimento hoteleiro, e não tinha ali a noção se se incluía dentro daquela indústria 

extrativa ou transformadora que estavam ali a falar, não sabia exatamente o que é que 

transformava, provavelmente transformarão alguma coisa, mas de todo modo, a sua a 

minha pergunta não tinha outro sentido e achava muito bem que houvesse investimentos 

e bons investimentos no concelho.  

Intervenção da senhora Deputada Telma Curado (PS)   

Disse que, na sequência do ponto anterior, vinha então o promotor em referência solicitar 

o reconhecimento do interesse regional relativamente à construção do empreendimento 

em causa, uma vez que a atribuição de benefício carece da aceitação por parte da 
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Assembleia Municipal, pois era aquela que competia deliberar em matéria do exercício dos 

poderes tributários do Município. Podiam usufruir daquele benefício, os sujeitos passivos 

de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas com coleta positiva e que 

qualifiquem para enquadramento adequado relativamente ao código de atividade 

económica. Portanto, ela pensava que aqueles aspetos constariam do documento anexo 

ao ponto, mas era algo fácil de confirmar, que tinha a ver com o previsto na portaria de 

132/2014 e tinha a ver com o âmbito sectorial de aplicação do RFAI, portanto, a entidade 

promotora era uma entidade que efetivamente tinha um CAE industrial, e a questão que 

se colocava ali, era se aquele edifício que se destinava a alojamento, poderia ou não 

usufruir daquele benefício. O que ela achava importante ali esclarecer era que aquele 

promotor podia ter nos seus CAE’s, um CAE da secção 55, e portanto, qualificaria por 

essa via para a aplicação daquele benefício, uma vez que o âmbito sectorial de aplicação 

do RFAI, incluía indústrias extrativas, divisões 0,5 a 0,9, transformadoras, que achava ser 

aquela em que se incluía porque a TuboFuro transformava plástico em tubos de PVC, 

alojamento divisão 55, portanto, e partiam do pressuposto que efetivamente aquele CAE 

de enquadramento sectorial constava da entidade promotora, parecendo-lhe ser o caso. 

Restauração e similares, divisão 56, atividades de edição, divisão 58, atividades 

cinematográficas de vídeo e programas de televisão, divisão 591, consultoria e 

programação informática e atividades relacionadas, divisão 62. Portanto, nos termos da 

portaria 282, todas aquelas secções qualificavam no âmbito sectorial para aplicação do 

RFAI, portanto, pareceu-lhes que a questão esclarecida, cumpria então os requisitos, quer 

do RFAI, quer dos critérios avaliados no ponto anterior. Em relação ao investimento 

elegível, pareceu-lhes que aquilo que era importante era que fosse feito investimento e 

não parecia, caber-lhes a eles, avaliar outras questões de natureza menos objetiva que 

não fosse estritamente se a lei era cumprida e se o investimento no caso em concreto, 

cumpria ou não os requisitos do código fiscal ao investimento e daquele benefício fiscal 

em concreto que era o regime fiscal ao investimento, então importaria para isso recorrer 

mais uma vez aos documentos auxiliares do ponto, em que efetivamente vinha referido 

que os ativos fixos tangíveis e que eram então os considerados investimentos relevantes, 

estavam a falar de ativos fixos tangíveis e adquiridos em Estado Novo, com a exceção e 

depois que excecionava ali uma série de coisas, e todos os que se relacionassem com a 

construção, aquisição e ampliação de quaisquer edifícios afetos à atividade da empresa. 

Nessa medida e esclarecidas aquelas 2 questões, a isenção ou redução do IMI por um 

período de 10 anos a contar do ano de aquisição ou construção do imóvel era então 

condicionada ao reconhecimento da Assembleia e ao reconhecimento do interesse do 

investimento para a região nos termos do artigo 23.º do Código Fiscal ao Investimento. 

Considerados e cumpridos os requisitos de elegibilidade do projeto e do promotor que 
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foram validados em toda a documentação que se encontrava apensa aquele ponto e 

considerando também os critérios que foram referidos no ponto anterior, propôs-se a 

atribuição daquele benefício fiscal que se traduzia numa isenção de IMI pelo período de 2 

anos, e representava efetivamente uma despesa fiscal líquida de €7001,50 que cumpria 

com os limites dos auxílios de Estado com finalidade regional, estabelecido para as 

médias empresas.  

Intervenção do senhor Deputado Carlos Conceição (PSD)  

Cumprimentou os presentes. 

Disse estar a acompanhar a intervenção da deputada Telma Curado e saudá-la porque 

concordavam inteiramente com o que disse e foram confirmando efetivamente os CAES’s, 

estavam ali todos os 5-5 estava certinho e direitinho, e não tinham nada a opor àquela 

questão e achavam que sim, se aquele regulamento era para incentivar investimentos 

relevantes, e sejam relevantes, e pensavam em relevância com todo o respeito pelos 

investimentos de 20, 25, 30 de 40 e de 50, bom, relevante era relevante. Sendo verdade 

que o tecido empresarial que tinham era maioritariamente pequenas e médias empresas, 

mas tinham que apostar e tinham que na vida fazer opções. Pediu aquela intervenção 

para dizer 2 coisas: eles não eram ali polícias de costumes, sabiam que os trotskistas e os 

marxistas adoravam ser polícias de costumes e tinham um preconceito ideológico quando 

abriam a boca e falavam de ser muito progressistas e liberais e essas coisas todas, mas 

iam ali vigiar os costumes dos outros. Disse que passava muitas vezes no referido 

investimento mas nunca tinha entrado, e até já estava com medo de entrar, porque 

parecia que se passavam lá coisas verdadeiramente criminosas e se era um caso de 

polícia, iam fazer queixa à polícia e que alguém lá fosse. Disse recusar-se a estar naquela 

câmara aberta a discutir os temas com liberdade e terem ali polícias de costumes a dizer 

sim ou não, porque sabiam que se passavam lá coisas estranhas. Provavelmente era 

porque lá iam, o que para ele parecia estranho, era que aquela câmara estava a ser 

chamada a fazer uma votação e a exprimir opinião sobre um investimento, achando 

estranho que até partidos que defendem a legalização da prostituição e o conjunto de 

outras coisas iam ali fazer aquelas insinuações, o que era estranho também. Portanto, 

achava que lhes cabia ali, avaliar o que estava efetivamente em avaliação sem 

preconceitos e sem juízos de valor e ele até tinha um sistema de valores mais ou menos 

definido, e quem o conhecia sabia que sim, portanto, discutir aquilo que está em causa, 

os investimentos e todas essas coisas em cima da mesa, falar objetivamente sobre as 

coisas e não lançar juízos de valor, ou quererem ser ali polícias de costumes como já 

tinha dito, poderia ser do gosto de alguns, mas não servia ninguém e ele achava que eles 

honestamente se deviam abster disso.  

Defesa da honra da senhora Deputada Joana Cartaxo (PCP)   
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Transcrição: 

Após a intervenção do deputado do PSD, Carlos Conceição, cabe-me vir aqui defender a 

posição tomada pelo PCP neste ponto e dizer que não se trata de sermos polícias. Não 

sou polícia, nunca o fui, nem quero ser. Se o fosse, com certeza não estaria aqui. A 

questão que nos leva a tomar esta posição é, como disse na minha intervenção e como o 

senhor deputado aqui confirmou (embora tenha afirmado nunca ter estado no local e eu 

também não, portanto o que prova que é de conhecimento geral o que quisemos dizer na 

nossa intervenção inicial), acima de tudo, por se tratar de dinheiros públicos, que são de 

todos nós. E neste caso concreto, repito, não nos parece adequada a atribuição de apoios 

públicos através de benefícios fiscais. 

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

colocou o ponto a votação.   

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

pelo disposto da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, deliberou por maioria com 2 votos contra e 3 

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: 

a) O reconhecimento do interesse municipal do investimento realizado pela 

sociedade Tubofuro - Tubos em PVC, S.A., titular do NIPC 504086685, com sede 

em Av. do Brasil, n.º 1 – 9.º, Lisboa, relativamente ao investimento realizado na 

freguesia de Regueira de Pontes, concelho de Leiria, relativamente à construção 

e apetrechamento de estabelecimento hoteleiro em prédio urbano inscrito na 

matriz predial urbana sob o n.º 1954/freguesia de Regueira de Pontes e descrito 

na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 4179/20110104 na 

mesma freguesia;  

b) Que a isenção do imposto municipal de imóveis seja concedida pelo período 

de 2 (dois) anos, à qual corresponderá uma despesa fiscal de €7 001,50 nos 

termos e para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 23.º do 

Código Fiscal do Investimento, em cumprimento das competências determinadas 

pela aplicação conjunta do n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, e da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. 

Ponto 

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

Apreciação, discussão e votação; 
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Resumo: O Regulamento dos Mercados e Feiras do Concelho de Leiria, em vigor apenas 

quanto à organização e funcionamento dos mercados municipais, foi aprovado pela 

Assembleia Municipal de Leiria, em sua sessão de 7 de outubro de 1986. 

Acontece, porém, que a realidade do abastecimento público de bens alimentares sofreu 

profundas alterações ao longo destes mais de trinta anos, quer no quadro legal 

comunitário e nacional sobre a venda de bens alimentares, em linha com o disposto no 

Codex Alimentarius das Nações Unidas e no âmbito do acesso às atividades económicas 

de comércio, serviços e restauração, quer no plano das medidas de higiene e conservação 

dos géneros alimentícios. 

Perante tais alterações, foi publicado o Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, 

diploma que veio aprovar o Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de 

Comércio, Serviços e Restauração (RJACSR), e que procedeu a diversas modificações no 

quadro legislativo até, agora, vigente, nomeadamente, ao nível dos mercados municipais, 

pelo que se impõe que seja realizada a adaptação de todo o normativo regulamentar a 

estes aplicável, revogando o existente. 

O n.º 1 do artigo 70.º do diploma legal anteriormente referido determina que os 

mercados municipais devem dispor de um regulamento interno aprovado pela assembleia 

municipal, sob proposta da câmara municipal, no qual são estabelecidas as normas 

relativas à sua organização, funcionamento, disciplina, limpeza e segurança interior. 

Para o efeito, foi elaborado o “Projeto de Regulamento Interno dos Mercados Municipais 

do Concelho de Leiria”, o qual foi submetido a audiência prévia pelas entidades 

representativas dos interesses em causa e dos consumidores, designadamente, a ACILIS 

– Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós, a DECO – 

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor e a ACOP – Associação de 

Consumidores de Portugal, cfr. n.º 3 do artigo 70.º do RJACSR, bem como sujeito a 

consulta pública, nos termos do n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, por um período de 30 dias contados da sua publicação no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 153, de 9 de agosto de 2018, e em edital afixado nos lugares de 

estilo e no portal do Município de Leiria na internet em www.cm-leiria.pt. 

Assim, depois de observados os necessários trâmites procedimentais, analisados os 

contributos rececionados no âmbito da audiência prévia e consulta pública, elaborada 

uma proposta final de Regulamento, que foi aprovada pela Câmara Municipal na sua 

reunião extraordinária do pretérito dia 25 de setembro, o objetivo da deliberação é que a 

Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe está cometida no n.º 1 do 

artigo 70.º do RJACSR e na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprove a proposta de Regulamento Interno dos Mercados 
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Municipais do Concelho de Leiria, objecto de deliberação da Câmara Municipal, já 

distribuída. 

Intervenção do Vice-Presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes  

Começou por dizer que aquele Regulamento teve uma 1.ª apresentação em reunião de 

Câmara, antes de iniciarem o processo de consulta pública. Durante o processo de 

consulta pública receberam um conjunto de sugestões, consultaram também as entidades 

obrigatórias do ponto de vista legal, e atenderam então durante aquele período de 

contributos, àquilo que foi a avaliação do Regulamento, focando sobretudo naquilo que 

eram as questões de funcionamento do futuro mercado, não era do atual porque aquele 

Regulamento entrará em vigor, naturalmente quando o edifício estiver devidamente 

reabilitado. Disse que tinham preparado uma breve apresentação para tentar explicar a 

dimensão e importância que tinha aquele tipo de investimento numa zona fulcral do 

coração da cidade de Leiria. Tinham estado a falar de reabilitação e da importância de 

recuperarem um conjunto edificado que ficava visível junto das pessoas e tinha utilidade 

para a população, e numa das zonas mais nobres de Leiria, tinham o mercado municipal. 

Escusou-se a falar sobre o historial daquele edifício, que apresentava à data um conjunto 

de patologias e deficiências em termos de funcionamento que urgia reparar e colocá-lo 

funcional. Portanto, foi a partir desse princípio, dessa necessidade, que se contratou uma 

empresa projetista para desenvolver uma intervenção que tinha logo à partida, alguns 

princípios, que era resolver os problemas estruturais que o edifício apresentava, resolver 

o problema do sobredimensionamento, quando foi construído, tinham outra filosofia, a 

economia era outra, atualmente era uma estrutura sobredimensionada, era um edifício 

constituído por 2 blocos que depois era unido quer pela cave quer pela mezanine e aquilo 

que era evidente em qualquer mercado, atual dos dias de hoje, era que aquela estrutura 

estava profundamente sobredimensionada e era necessário colocá-la de maneira 

extremamente organizada e atrativa ao consumidor. Foi com esses pressupostos que se 

contratou a empresa para fazer aquele projeto de reabilitação e que apresentou naquela 

intervenção. Portanto, mostrou o aspeto atual do mercado, com o piso 0 do edifício 

nascente, onde funcionavam atualmente os talhos, com uma série de lojas vazias e as 

que estavam ocupadas eram em especial mais direcionadas para os talhos, e portanto, 

era uma zona bastante procurada atualmente pelo consumidor. Apresentou a zona da 

peixaria, e focou o facto das bancas ainda em mármore, e que não cumpriam com as 

condições consideradas modernas em termos de situação de conforto higiene e 

segurança, e portanto, estava organizado daquela maneira, porque houve umas pequenas 

obras, mas nada de substantivo nos últimos anos apresentando um aspeto como na fase 

inicial. No piso -1 do edifício nascente funcionava com os produtores locais, um espaço 

bastante procurado, um espaço que era no fundo, uma mais-valia do mercado que 
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também tinha um conjunto de condições de acessibilidade muito más, porque o elevador 

não funcionava e as pessoas de mais idade e muitos dos clientes que visitavam aquela 

zona tinham dificuldade de locomoção apresentando esse handicap, e portanto, era 

necessário ultrapassar. As bancas, eram bancas que não tinham qualquer tipo de 

coerência, algumas eram antigas, outras eram das próprias pessoas, outras ainda eram 

antigas do tempo original, tendo aquele aspeto de organização. O piso -1 do edifício 

poente, e voltou ao edifício que ficava virado mais ao estádio, onde estava o 

estacionamento e zonas de cargas e descargas, tinham zonas interditas por questões 

também de segurança, e sobretudo profundas infiltrações, problemas relacionados com a 

questão do betão, a questão do ferro que no fundo dava suporte a toda a estrutura. 

Voltou ao edifício poente, o edifício mais virado ao Estádio, a parte de cima que 

antigamente funcionava a frutaria, e que no decorrer do tempo a clientela não se 

direcionava ao piso superior, tendo-se desistido daquele espaço e optado por fixar no piso 

térreo ou na cave, sobretudo na cave, e mostrou que aquela zona estava totalmente 

desocupada e o telhado era em amianto, sendo essa uma das condições do projeto de 

reabilitação. Solucionar de vez aquele problema tendo em conta a dimensão dos 2 

edifícios, e falava de uma retirada da telha de amianto ainda com uma expressão 

importante em termos orçamentais. A noção que tinham era que o mercado municipal 

apresentava todos aqueles problemas em temos de deficiências estruturais, que 

funcionava às terças e sábados, muito mais forte, mas muito mais aos sábados que às 

terças, e foi ao longo dos últimos anos, através do esforço dos comerciantes que 

estavam, dos produtores, dos mais diversos operadores, que se conseguiu manter vivo o 

mercado tendo em conta aquilo que era a qualidade dos produtos existentes, e sobretudo 

da proximidade com o consumidor, que fez com que se aguentasse o mercado com as 

condições enumeradas e mais algumas das deficiências que apresentou mais à frente. Do 

ponto de vista financeiro, o edifício não representava para o Município um investimento 

grande, avultado, de remodelação, durante os últimos 14 anos, a Câmara não recebeu 

qualquer tipo de taxa dos operadores, resultou na altura de uma decisão de não renovar 

os contratos e dos cancelar, porque iriam entrar em obras de remodelação e que nunca 

mais foram feitas e foram sendo adiadas, e portanto, atualmente estavam numa fase em 

que efetivamente a obra do mercado era uma realidade e a 1ª vez que apresentaram a 

intenção aos operadores, a primeira reação foi, que já lá tinham ido várias vezes em não 

acreditavam que se concretizasse. Uma das principais coisas que tentaram fazer desde o 

início, é que era preciso acreditar, que era possível fazer qualquer coisa diferente no 

mercado e que a ajuda de todos poderia tornar aquele projeto, um projeto vencedor e 

importante para Leiria, porque sabiam que atualmente o edifício não era atrativo, não era 

funcional e que não atraia públicos diferentes. Era preciso fazer uma intervenção para 
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gerar novas atratividades ao mercado, e portanto, era esse o objetivo que tinham, não 

vão fazer aquela obra para manter o mesmo ritmo de faturação dos operadores, porque 

vão querer que haja mais negócio e mais oportunidades. Mostrou algumas fotografias do 

edifício, disse que ia visitar muitas vezes o mercado e havia alguns operadores que 

levantavam a oportunidade, e sobretudo, o porquê de se fazer uma obra tão profunda e 

porque é que não se fazia uns simples arranjos. Disse que não era engenheiro mas 

conseguia apreciar as condições estruturantes e patologias que eram evidentes, que eram 

daquele género, portanto, não se resolvia com uma obra de cosmética, terá que ser com 

obra profunda, e portanto, aqueles foram alguns exemplos que eram os principais 

problemas do edifício, ou seja, as infiltrações. Um mercado era limpo todos os dias com 

água, e o sistema de escoamento das águas quando não é bem trabalhado, elas infiltram-

se pelo cimento e provoca aquele tipo de problemas, sendo urgente a sua resolução, e 

portanto, dentro da empreitada, uma das preocupações era a resolução daqueles 

problemas tendo em conta que água e eletricidade era algo que não combinava. Mostrou 

outro exemplo, também de uma zona de acesso com as infiltrações, que era um dos 

problemas já mencionados, também prioritários e problemáticos. A questão dos 

elevadores que deixaram de funcionar há algum tempo, prevê-se a sua reparação e pô-lo 

em funcionamento o que era fundamental, tal como a questão das caixas de escoamento 

de águas, ou seja aquele espaço necessita de limpeza diária, de água, sendo aquelas 

algumas das preocupações que tinham atualmente em termos das condições do edifício. 

O equipamento ultrapassado, degradado, já com um avançado estado de degradação 

como era o exemplo das bancadas em mármore, seguramente quando foram construídas  

era topo de gama, e não havia uma exigência que há actualmente em termos daquilo que 

eram as exigências europeias em termos de higiene e de funcionamento daquele tipo de 

estabelecimentos que obrigavam, sobretudo, a inox’s, a questão do telhado e as 

estruturas e bancas em madeira, cada uma da sua nação, e portanto, o objectivo também 

era arranjar soluções e nas zonas dos produtores locais, cada um terá uma banca 

normalizada, uma nova banca que a Câmara vai comprar e que depois irá ceder à medida 

que as pessoas, cada produtor, irá requisitar no próprio dia  a ocupação do seu espaço. 

Mostrou algumas imagens dos talhos, cada um com as suas especificidades, uns têm as 

arcas frigoríficas no sítio, outros têm noutros, porque cada um tem a sua própria 

estratégia, as instalações sanitárias, alguns exemplos também de como estava a situação 

de conforto mínimo, quer dizer, as casas bem são um factor como os elevadores, as 

escadas, são necessárias fazer aquelas intervenções, e portanto, fez ali um pequeno 

historial: no final de 2004, a Câmara tomou uma decisão de não renovar os contratos 

com os comerciantes que operavam no mercado, com o objetivo de iniciar no curto prazo, 

obras de remodelação, porque já naquela altura, o mercado não apresentava as melhores 
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condições de funcionamento, e portanto, o que aconteceu foi, uma autorização transitória 

aos comerciantes que lá operavam, para continuar a ocupar o espaço enquanto não se 

lançasse concurso que seria para breve, podendo continuar a ocupar, mas sem cobrar 

qualquer tipo de taxas. O que aconteceu, portanto, aqueles atrasos, as principais 

justificações que  encontrou foi naturalmente a situação financeira que entretanto não só 

passou a Câmara, com as dificuldades que resultaram de algum indevidamente que 

tinham, quer a fornecedores, quer  junto da banca, que fez com que a Câmara durante 

um período significativo não tinha dinheiro para fazer, e naturalmente também as 

contingências próprias da crise económica em que até  há bem pouco tempo, o país 

esteve mergulhado, e portanto, o que definiram e uma das coisas que falou várias vezes 

com os comerciantes do mercado, porque teve várias reuniões com eles, desde que tinha 

aquela responsabilidade, era e que foi sempre questionada, não havia hipótese nenhuma 

de  terem ou um direito de preferência ou uma oportunidade diferente, uma vez que 

tiveram aquele período todo ali no mercado para poderem continuar o trabalho, claro que 

com melhores condições pagando, etc. e, foi dito desde o início que o enquadramento 

legal não permitia, para muita pena deles, ele e a equipa que liderava, porque 

reconheciam o esforço que tiveram durante aquele período, em manter o mercado em 

funcionamento naquelas condições. O novo quadro legislativo, artigo 80.º do decreto-lei 

10/2015 que transcrevia directivas europeias era claro. Portanto, não se podia conferir 

nenhum direito privilegiado a quem ocupasse o espaço ou a quem deixou de ocupar o 

espaço, e portanto, deveria ter um regime especial para poder continuar, tinha de 

funcionar a livre concorrência, ou seja qualquer pessoa, deveria ter oportunidade desde 

que esteja no ramo, naturalmente, em poder ter uma loja ou uma banca e ao fim terá 

tido tempo, poderia ser 10 anos, 15 anos, neste caso o período estava definido, qualquer 

pessoa dedicada ao ramo podia ter oportunidade de poder concorrer livremente, a um 

espaço público, naquele caso, o espaço que era do mercado municipal. Tanto mais que 

aquele era um aspecto que tinha sido questionado no período de consulta pública por 

parte de algumas pessoas, mas nunca houve fundamento legal para dizer que eles não 

tinham razão porque, de facto, a lei naquele aspeto era clara e eles também fizeram o 

estudo necessário para ver se encontravam alguma oportunidade, alguma janela de 

oportunidade e não conseguiram encontrar. Em termos de calendário, em Junho de 2018, 

lançaram o procedimento concursal, tinha um preço-base ainda relativamente elevado 

que era 13,9, depois com o fim e com adjudicação que tinha sido feita há pouco tempo, 

conseguiram adjudicar por 3,5 milhões de euros mais IVA, e portanto, previa-se que no 

próximo ano se viesse entretanto o contrato das obras visado e depois de criarem as 

condições no mercado provisório que irá funcionar no edifício nascente, portanto, no 

edifício mais próximo da Torre do Maringá, iam ter que adaptar aquele espaço para poder 
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acolher quem? Iam acolher as pessoas que manifestassem vontade, e no fundo, irão 

concorrer a um espaço do mercado futuro, ganhando a sua posição, conforme consta do 

regulamento, através de uma hasta pública. Também foi debatido com os comerciantes, 

havia duas modalidades, ou por sorteio, ou por hasta pública, e portanto, ficou 

consensualizado com eles que eles preferiam ter oportunidade de fazer a sua licitação, a 

sua oferta, não cair nas mãos da sorte no sorteio e, portanto, optaram por incluir aquele 

modo de seleção, que no seu entender pareceu-lhe bastante mais correto. Em 2019 após 

a instalação desses operadores no mercado provisório, e desocupando todo o edifício 

nascente, que será onde vão investir toda a criação do mercado futuro, depois de 

devidamente instaladas as pessoas no outro mercado, durante 2 anos irão fazer a obra do 

mercado novo. A estratégia de requalificação do mercado municipal baseou-se nos 

seguintes princípios: a melhoria das condições de higiene segurança e trabalho, e 

mostrou um exemplo de uma de uma banca de peixe da Figueira da Foz, a de Leiria ficará 

muito parecida com aquela, também com um moreto em azul com as torneiras com 

aquelas bancas, não será um espaço tão grande, e o local de trabalho era menor, mas o 

formato era mais ou menos aquele, e exemplificou como seria a posição de cada um dos 

operadores. Disse que era fundamental resolver os problemas que tinham apresentado 

logo no início, a questão do mármore, a inexistência dos inox’s para as estruturas, etc. O 

2.º princípio: o edifício estava no coração da cidade, e era um ponto negro do ponto de 

vista arquitectónico, também havia necessidade de fazer alguma intervenção que pudesse 

ser relativamente económica, mas que pudesse vestir o edifício. A proposta que lhes 

apresentada será nesse sentido, haverá uma película que irá revestir o edifício e dar-lhe 

uma imagem mais moderna, portanto, com outro tipo de design. Mostrou outra imagem 

de quem está do Castelo para o mercado, mostrando que com uma intervenção, na zona 

de cima será a zona das start up’s, as lojas daquele lado ficarão visíveis para o exterior e 

haverá sempre acesso de fora para dentro e de dentro para fora pela própria loja, 

portanto, era uma filosofia que havia noutros mercados e também nas grandes 

superfícies. Mostrou outra imagem, noturna, uma simulação da imagem moderna que se 

pretendia do edifício, mostrou uma foto da vista traseira do edifício, virada ao estádio, 

com total cobertura onde se tinha pensado colocar os produtores locais, aquele foi um 

ponto crítico no início, houve muita discussão, muita dificuldade, em afirmar aquele 

projeto, até mesmo na reunião de Câmara, até mesmo junto de alguns produtores, eles 

irão manter a pala, mas já assumiram que se as pessoas quiserem continuar na cave, se 

for essa opção, se acharem que estão melhor ali, ficam, caso queiram experimentar ficar 

em cima também se experimentará, não haverá qualquer problema, esse assunto que 

não é assunto para tranquilizar as pessoas. Noutra imagem, fizeram algumas 

intervenções para cortar o vento que pode não ser suficiente, e ele também acredita que 
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a proposta do arquiteto, mas confesso que também já ouviu outras pessoas com mais 

experiência, que desconfiam que a solução seja ideal, não havia problema, a cave não vai 

desaparecer, estará disponível, vão mantê-la se os produtores locais quiserem lá 

continuar será lá que irão ficar. Um 3.º princípio: a reorganização funcional interna dos 

espaços, portanto, o que acontece atualmente é que têm uns nas entradas, os talhos 

num edifício, o peixe, as frutas e hortícolas do outro, portanto, o objetivo é que fique tudo 

coeso, a funcionar como um todo, como equipa, têm de se concentrar todos ao mesmo 

nível, não irão ficar os produtores que continuarão na cave, mas concentrar ali a zona 

central do mercado de uma maneira harmoniosa, de modo a torná-lo mais funcional, e 

portanto, aquela será a organização do mercado. Noutra imagem, mostrou onde ficaria a 

mezzanine com a entrada principal atual e também futura e aquelas lojas irão virar talhos 

onde cada um terá a sua entrada individual e poderão funcionar até mais tarde, mas 

quando houver mercado abrirão para dentro tornando-se um espaço amplo, porque todas 

as lojas comunicam com as bancas do peixe e com as bancas hortofrutícolas e, portanto, 

haverá ali uma relação de proximidade do cliente quer com um lado, quer com outro, 

pode estar a olhar para um talho como a seguir poderá olhar para as hortofrutícolas, 

havendo uma certa ligação entre as lojas e o interior e o coração do mercado. Mostrou 

noutra imagem onde ficarão os talhos, mostrou outras lojas que ficarão disponíveis para 

as mais diversas atividades, algumas estarão já condicionadas em termos de uso, irão ter 

uma mercearia, querem uma padaria, vão deixar ali alguma condicionante, irão ter um 

novo snack-bar noutra imagem que mostrou e ficará virado para o Maringá, poderá ser 

uma âncora também, vão precisar de ter sorte no tipo de operador, na sua capacidade 

empreendedora, na sua capacidade de atração, será um espaço que consideram bastante 

bom em termos de atração, o Maringá tinha um conjunto de cafés que têm tido bastante 

procura, irão ver se aparece algum operador para tomar conta dele sendo aquela a 

maneira como têm organizado o mercado, e portanto, será aquele o ambiente que estará 

a concurso. Quererão naturalmente que haja uma maior diversidade de oferta, para além 

das padarias, e exemplificou com uma garrafeira de vinho que se aparecesse, ficaria bem 

dentro do mercado, ou outro tipo de produtos que estejam associados ao sector 

alimentar, cairá bem dentro do mercado. Mostrou outra imagem que era o exemplo do 

que estava a falar, a tal abertura do talho para dentro do mercado, disse achar uma 

grande vantagem para quem avia, porque quem avia no talho, embora o espaço possa 

ser reduzido, as pessoas poderão estar à espera no corredor, havendo ali uma certa 

ocupação do espaço quer para um lado, quer para o outro. Disse que havia ali outra 

aposta, ou seja, o piso de cima que não fazia sentido ser mercado, porque sabiam que 

não teria sucesso, porque de facto, estava sobredimensionado, não valia a pena construir 

mais mercado em cima, irão adaptar o espaço para transformá-lo numa zona ligada ao 
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empreendedorismo, para poder fixar empresas das mais diversas áreas, com salas de 

formação, com gabinetes para receber empresas que tenham já alguma dimensão, outras 

em Open Space, e portanto, haverá ali um espaço ligado ao empreendedorismo, e 

estavam convencidos que aquilo será também um novo público que vai aparecer no 

mercado e que vai consumir no mercado, porque existem pessoas jovens a consumir no 

mercado, mas a maioria daquilo que tem observado, são pessoas de alguma idade, e eles 

têm que renovar, fazer um esforço de renovação e a start up encaixava bem ali. 

Chegaram a ir ver aquele tipo de intervenções em Lisboa, alguns mercados que se 

adaptaram também com aquelas zonas de empreendedorismo, nomeadamente com o 

investimento do second old e acharam que poderia ser uma boa solução. Mostrou 

imagens do ambiente que poderá ser o piso de cima já devidamente adaptado para o 

ambiente empreendedor. Em conclusão, o mercado municipal necessita urgentemente de 

obras, a demolição do edifício que era algo que muita gente falou que mais valia deitar 

abaixo e construir um novo, mas deitar abaixo custava muito dinheiro, fazendo lembrar a 

história do estádio, deitar abaixo as coisas não resolve os problemas, e em termos de 

despesa, é sempre bastante, e portanto, no esforço deles, a criatividade foi, tentar pegar 

no que existia e fazer o melhor possível para tornar mais funcional e mais atrativo, sendo 

esse o desafio que lançaram à empresa e que resultou naquela apresentação. Falou 

também dos preços, que foi um dos assuntos principais discutido em reunião de Câmara 

e que no fundo, era algo que preocupava quem se lançar vai lançar naquele negócio que, 

para além de ter que concorrer em hasta pública para poder ficar com direito a uma 

banca ou um talho que é para 10 ou 15 anos, os talhos ficam com mais tempo porque 

terá que fazer um investimento suplementar, e optaram que deviam ter 15 anos para 

recuperar aquele investimento, já numa banca de peixe estará tudo feito, só terá que 

trazer o peixe não precisará de mais nada, a taxa de ocupação das bancas metro2/mês, 

ficará em €12, a taxa de ocupação das lojas, portanto, onde estarão os talhos e as outras 

lojas em volta do mercado propriamente dito, ficará €8/mês, portanto, a justificação da 

diferença entre os €12 e os €8 é que, como as lojas vão ter que fazer investimento ainda, 

não estará tudo concluído, eles não fazem o talho, não vão montar a loja ou a mercearia, 

a pessoa terá que fazer algum investimento de apetrechamento do espaço e de arranjos, 

depois têm a taxa de ocupação dos produtores locais em que já não será um valor/mês 

será um valor/dia, e depende da vontade do produtor, do período de produção, porque há 

épocas em que não há muito produto não vão, há épocas em que compensa ir à terça e 

ao sábado, outras só irão ao sábado, e portanto, o preço estipulado será por metro2/dia e 

em que a pessoa define o dia que quer ir, e portanto, aquele será o outro preço, aquilo foi 

só uma simulação do valor da taxa mensal de ocupação das lojas, portanto, que são os 

tais €8/metro2. Deu alguns exemplos: o talho 1 que era o maior, com uma área 
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de56m2X€8, terá que pagar uma taxa €448/mês, a cafetaria da qual falou, com 71m2, 

pagará €569/mês, também definiram que ao lado da cafetaria, haveria uma padaria e 

quando for aquela loja a concurso, só padarias é que poderão concorrer, já definiram que 

algumas lojas e que resultou de alguma conversação das pessoas que lá estavam, 

pessoas antigas que gostariam de manter, e definimos logo uma área, foi a única coisa 

que puderam fazer, dar oportunidade a algumas das pessoas que lá estavam, quer dizer 

havia uma loja que, em vez de concorrer com não se sabe quantas pessoas, já só irão 

concorrer as pessoas que querem mercearias. Portanto, o raciocínio das lojas que são 

mais pequenas perante uma loja, tipo a loja 4 ou a loja da mercearia, terá de 35 metros2 

pagará €287 aquele era o tal preço de €8, e depois, no coração do mercado, as bancas 

que têm aquele tipo de dimensão, por exemplo, o H1 - hortofrutícola 1, corresponde a 

uma área de 7,42m2X€12, pagará €89/mês para ter o seu espaço de banca hortofrutícola. 

O objetivo era, para além daqueles estarão em cima na parte de hortofrutícola era que se 

mantivessem lá, alguns que estavam na cave deverão ir para cima porque a sua operação 

tem mais a ver com aquilo do que lá na cave, aquilo era muito importante para a sua 

filosofia de trabalho, porque era económico, vantajoso e mais confortável, e portanto, irão 

fazer um esforço para que as pessoas aceitem ficar em cima, e depois têm a zona da 

peixaria no coração do mercado e as hortofrutícolas, preços que foram conversados 

também com os operadores locais e que não ofereceram grande resistência, portanto, foi 

conversado, tinham um preço maior, depois chegaram a um preço mais consensual no 

que dizia respeito aos €12. Escusado seria dizer que eles queriam sempre mais baratos, 

mas foi o preço que consideravam justo. A banca do produtor local, terá uma taxa diária 

de €2/metro2 e eles disponibilizavam a banca à pessoa, a mesma terá uma área de 2,18 

metros2, que será um metro e meio de frente mais um bocadinho para trás, e portanto, 

dará para expor a fruta e/ou os legumes nessa banca, o que significava um valor diário 

de cada banca de €4,35, era o valor estipulado no Regulamento, depois tinham para 

arrecadações e arcas frigoríficas, porque estes serão a pedido, portanto, quem quiser ou 

necessitar, pede, paga aquilo, era um serviço extra. Ainda sobre a questão da 

comparação de preços que foi levantada, pois em Leiria era muito caro e que nos outros 

sítios era mais barato, fizeram uma avaliação, não fizeram todos os mercados, tentaram 

fazer junto dos mercados da dimensão do de Leiria, ou seja, capitais de distrito e também 

fizeram uma avaliação local, foram buscar os exemplos de Ourém e Pombal, porque havia 

muita gente de Leiria que trabalha em Pombal, sendo uma referência, portanto, e por 

exemplo: um talho em Coimbra, custava por metro2/€14,5, em Viseu, €8, em Braga, 

€7,5, em Ourém, €11,45, em Cascais, €7,10, em Aveiro, €6, portanto, havia ali um valor 

que ia desde o intervalo presente, em que o valor mais baixo era €6 até um valor mais 

alto que era os € 14,5, eles estavam a definir para os talhos, €8. As bancas no caso de 
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Leiria, terão um valor de €12, em Coimbra, €12,2, em Viseu é um valor anual, em Braga, 

€10, em Ourém, €9,30, em Cascais, €14,50 e em Pombal, €0,50/metro2/dia, portanto, 

aquele não teria muita lógica, mas achava que era uma maneira de funcionar diferente, 

havia valores que variavam entre os €24 e os €10, portanto, eles estipularam para a 

banca os €12. Relativamente aos produtores locais, era uma área mais sensível, pois 

tinha estado a ouvir algumas pessoas sobre aquela questão dos produtores locais, eram 

pessoas já de alguma idade, eram o coração do mercado, e o valor definido teve um 

bocadinho a ver com aquilo que era uma média de alguns casos, onde não era pacífico 

valor. Em Coimbra, €0,50 em Viseu, €1,15, em Braga, €,54, em Cascais era muito caro 

por causa da zona turística que não fazia sentido comparar, em Pombal, €6,30 por banca, 

em Portimão, €0,40, em Oeiras €1,86, em Aveiro, €10/metro. Aquelas eram as propostas 

que tinham em termos do Regulamento.  

Intervenção do senhor Deputado Acácio de Sousa (PS)  

Cumprimentou os presentes.  

Disse que era um pequeno comentário àquela apresentação e uma proposta em nome do 

grupo municipal do PS, uma proposta de melhoria a algumas taxas que foram 

apresentadas. Foi-lhes dito que houve consulta pública e foram cumpridos os requisitos 

de audição normais e legais, e eles entenderam que realmente a regulação, deve tender 

pelo equilíbrio para a justiça, para a equidade de tratamento que nem sempre deve ser 

igualdade, portanto, equidade era diferente. Disse aquilo porque realmente podiam 

acontecer razões de discriminação positiva e assim, a proposta que levou ali, atenta a 

importância dos produtores locais, como tal legalmente definidos para a dinamização do 

mercado municipal de Leiria, à sazonalidade dos produtos por eles comercializados e 

também à sua idade, propõe-se por motivos eminentemente sociais, que se procede à 

alteração do valor da taxa de ocupação dos produtores locais, constante do anexo ao 

Regulamento Interno dos Mercados Municipais de Concelho de Leiria, que como foi ali 

demonstrado no atual Regulamento que está a €2/metro2/dia, a proposta era que a 

Assembleia Municipal no uso da sua competência que lhe está cometida na alínea b) do 

número 1 do artigo 25.º do anexo 1ª à Lei 75/2013 de 12 de Setembro, e na sua redação 

atual, fixasse a mesma taxa, no montante de €0,50/metro2/dia, portanto, menos 

€1,50/metro2/dia ficando assim o custo simbólico e, de facto, de promoção e de incentivo 

aos produtores locais.  

Intervenção do senhor Deputado Pereira de Melo (PSD)   

Começou por dizer que novamente a Câmara Municipal apresentava aquela Assembleia, 

as propostas incompletas. Com os documentos que tinham na mão não era possível 

tomar uma decisão certa. O Senhor Vice-Presidente, apresentou uma coisa completa, que 

existia, não sabia por que motivo não foi distribuída aquela Assembleia. Teria sido 
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possível perante aquele documento, tomar uma decisão e estudar concretamente os 

problemas, isso era sistemático, já o documento que anteriormente tinham aprovado, e a 

decisão de muitos dos seus colegas de bancada foi tomada perante o esclarecimento do 

Senhor Vice-Presidente. Ora, isso não era o que eles faziam, ali aprovavam documentos 

que a Câmara Municipal envia, e não declarações do Senhor Vice-Presidente ou do Senhor 

Presidente, mas já era habitual, talvez fosse por isso que a Câmara quando abria um 

concurso, ele fosse rejeitado e havia pessoas que iam contra e tal porque os documentos 

nunca chegavam completos, o que tem sido sistemático há 3 mandatos, e pelos vistos 

não ia emendar. Perante ao que tinha acabado de assistir, ele concordava, por exemplo, 

com a proposta do deputado Acácio de Sousa que os pequenos produtores, não sabia se 

alguém já tinha apreciado o dinheiro que eles faziam ao fim de um dia a vender couves, 

nabos e cenouras, etc, a valores muito baixos, e para fazer o preço cobrado, 

possivelmente, não valeria a pena lá ir, porque gastavam em transportes, tinham ao 

menos o estacionamento gratuito e que esperava que não lho tirassem, e todas essas 

despesas não valia a pena irem lá. Por outro lado, existiam as grandes superfícies que 

concorriam fortemente com o mercado, por isso, aquela análise deveria ser bem feita, 

sabia que a Câmara não precisava de os ter isentado, bastava ter bonecos e ali um botão 

e o boneco levantava o braço no ar, a Câmara contava com isso, portanto, não precisava 

de se preocupar a elaborar documentos. Era interessante que eles pudessem ter 

apreciado aquilo, escusavam-se de tomar atitudes que depois não se percebia, porque é 

que as tomavam, alguns sabiam mais, outros menos, ele, por exemplo, apareceu-lhe 

uma queixa, ele gostava de peixe que não seja peixe de aviário e, como tal, às vezes, ia à 

praça, e uma das queixas que uma das vendedoras de peixe fez, foi que parece que no 

futuro irá haver 8 lugares de peixaria e elas eram 10, que já trabalhavam há muito tempo 

ali, não sabia se tinha sido um desabafo, e não sabia se a Câmara teria tomado nota 

disso ou não tomou, mas já tinha dito que poderia haver problemas de dimensionamento, 

o mercado ser muito grande para uma determinada coisa e muito pequeno para outras 

porque aquilo era um aspeto dinâmico, mas a peixaria não podia ir para o talho nem para 

os produtores locais, portanto, eram situações em que era preciso tomar cuidado e não 

sobre dimensionar. Disse também que não percebia das Start up’s irem para o andar de 

cima, disse pertencer a um organismo da Universidade de Aveiro que fomenta Start up’s, 

infelizmente, elas eram muito bonitas e estavam a conseguir cerca de 17% a 20% delas 

que existam ao fim de 3 anos, portanto, não são muito volúveis e ali talvez ficasse muito 

melhor ter as Start up’s no topo Norte e dar outra utilidade ao andar de cima. Num 

documento que lhes foi apresentado, Start up’s nem constavam, portanto, estavam ali a 

discutir um assunto que nem sequer estava na ordem do dia. Era necessário que a 

Câmara tivesse alguma consideração pelos senhores deputados ou então, ele propunha 
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que ficassem todos em casa a receber talvez os dinheiros e punham ali uns bonecos de 

borracha, vinha um representante de cada partido e carregava num botão e o boneco 

levantava, achava que teria a mesma representatividade, porque ele via a passividade 

dos senhores Presidentes de Junta perante problemas que os afetam e eram 

perfeitamente passivos. Será que estavam à espera de ser eleitos novamente para o 

futuro, o vencimento até suponha, que não seria muito grande para ser tão atrativo, mas 

a responsabilidade é que eles nunca viram, que no futuro podem ser responsáveis pelas 

suas omissões, isso é que era necessário tomar em consideração.  

Intervenção da senhora Deputada Cristina Coelho (PAN)   

Disse que queria agradecer ao Senhor Vice-Presidente pela exposição do projeto para o 

novo mercado municipal. Assinalou que, e que apesar de ter gostado da exposição, 

algumas coisas não lhe agradaram e falou em representação da comunidade vegetariana 

em Leiria que por acaso até era grande, e não lhe agradava muito ir comprar os vegetais 

e ter como cenário, os talhos e as peixarias, achando que não deveriam estar juntos. Se 

calhar, não pensaram nisso, mas ela conhecia várias pessoas utilizadoras do mercado e 

que se calhar iriam deixar de o ser.  

Disse saber que, para muita gente, ser vegetariano era considerado uma minoria, mas 

informou que Leiria tinha 2 ou 3 restaurantes vegetarianos e existiam vários outros 

restaurantes com pratos vegetarianos o que significava que tinham público. Outra coisa 

que referiu seria o apoio aos produtores biológicos, achava que devia haver um incentivo 

à produção biológica que como toda a gente sabia, em Portugal era muito cara, sendo 

apenas uma elite que os comprava e devia então haver um incentivo maior a esses 

produtores, e haver um espaço próprio para os produtos biológicos, onde até se poderia 

incluir a carne. Achava importante, porque era um mercado em crescimento em Leiria, 

mas era um bocado escondido, a cesta que se levava a casa, e ela gostaria de ver no 

mercado um espaço para os produtos biológicos.  

Intervenção da senhora Deputada Joana Cartaxo (PCP)  

Transcrição:  

O PCP esteve e está contra a Directiva Serviços da Comissão e do Parlamento Europeu 

que serve de lei enquadradora a este regulamento por ser lei habilitante do Decreto-Lei 

10/2015, de 16 de Janeiro. 

 O PCP discorda, nomeadamente, que possam concorrer agentes económicos sem 

residência fiscal em Portugal. 

O PCP também discorda do valor da justeza económica de várias propostas de taxas e de 

haver uma taxa única para as lojas e para as bancas, independentemente da atividade a 

instalar-se. 
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Para nós as taxas das lojas e das bancas devem estar de acordo com a atividade a 

desenvolver. 

Por isso propomos as seguintes alterações: 

1 – lojas 

1.1– talhos e charcutaria…………………………….. EUR 7,00/m2/mês 

1.2– padarias….………………………………………..…. EUR 5,00/m2/mês 

1.3– queijaria e charcutaria………………….……... EUR 6,00/m2/mês 

1.4– restaurante/cafetaria…………………….…..... EUR 7,00/m2/mês 

1.5– bacalhau, conservas e congelados ……….. EUR 7,00/m2/mês 

1.6– apostas mútuas…………………………………….. EUR 8,00/m2/mês 

1.7– outros…………………………………………..………. EUR 6,00/m2/mês 

2 – bancas  

2.1 – peixe e marisco……………………………………... EUR 12,00/m2/mês 

2.2 – frutas e legumes……………………………………. EUR 11,00/m2/mês 

2.3 – legumes……………………………………………….… EUR 10,00/m2/mês 

2.4 – outros……………………………………………………. EUR 12,00/m2/mês. 

Estas ou outras alterações das taxas que mereçam a nossa concordância são condição 

necessária para votarmos a favor. 

Entretanto aproveitamos a oportunidade para reafirmar a nossa discordância com a 

solução imposta para o Mercado de Leiria que nem sequer garante o espaço de vendas 

para o mesmo número de vendedores que agora há, como é o caso, por exemplo, do 

peixe fresco, do bacalhau, das padarias e dos talhos. 

Manifestamos também a nossa oposição e preocupação por nas instalações provisórias 

não haver lugar para cafetaria/bar, impedindo-se o atual explorador do espaço de poder 

ganhar a sua vida. 

Intervenção do senhor Deputado Carlos Conceição (PSD)   

Começou por dizer que compreendia a opção das pessoas vegetarianas, que era diferente 

da sua, e a mesma liberdade que as pessoas queriam ter a escolher os vegetais ele 

queria ter para escolher a carne, porque ele comia carne, já ali tinha assumido quando 

falaram da RECILIS, disse para se respeitarem todos sim, e respeitar todos, não era 

limitar os outros. Disse que a obra era pertinente e só pecava por tardia, aquela 

instalação envergonhava-os a todos há muitos anos e ele achava que, de facto, o tema 

era muito pertinente e ainda bem até que, enfim, que a Câmara Municipal de Leiria 

agarrou nele porque de facto, nalguns temas, a Câmara de Leiria demorava a agarrar. O 

deputado Pereira de Melo, deixou uma nota muito importante, era verdade que a 

qualidade da informação disponibilizada era fraca e às vezes confusa e mal estruturada, 

sim, era uma oportunidade de melhoria e diziam-no de forma positiva, eles têm tentado 
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ser positivos, porque respeitavam muito a maioria que o povo leiriense deu, mas não 

confundissem maioria com a ditadura da maioria, porque aquela minoria também foi 

eleita pelo mesmo povo que os elegeu e ele para respeitar os outros tinha que perceber 

aquilo também. Ainda bem que agarraram no tema, tinha dúvidas sobre 2 coisas: sobre a 

cobertura que colocaram e ele não sei que material era, se era polipropileno e não outra 

coisa qualquer, mas achava que aquilo irá gerar muitos fungos e trazer um aspeto feio ao 

fim dum ano ou dois ao mercado, estragando aquela estética, na descrição mais ou 

menos exaustiva, não se falou acerca dos materiais e compreende-se, mas cuidado, 

porque presumia aquilo era capaz de não ficar tão bonito quanto deveria, porque os 

arquitetos tinham um gosto fantástico, mas depois às vezes, a escolha dos materiais era 

também muito importante para que o aspeto estético não se altere. Relativamente à 

tabela de preços, efetivamente a explicação que tiveram foi muito importante e o senhor 

deputado Acácio Sousa, esteve muito bem, porque de facto, os preços até podiam ser 

comparativamente baixos, mas também não compreendia como é que eles comparavam 

o mercado Leiria com o de Ourém, eram meios diferentes. Ourém era um meio 

profundamente rural, não era comparável, Oeiras não era comparável, portanto, eles 

estavam a comparar basicamente o tamanho das suas orelhas com o Dumbo, portanto, 

precisavam ter cuidado nas comparações, porque a base que usavam não era comparável 

sendo um aspeto importante. Outro aspeto importante que o deixou muito curioso, era 

qual a razão, para que não se cobrasse nada, porque é que passaram tantos anos e viu 

que o início foi em 2004, e provavelmente até foi no tempo da Dra. Isabel Damasceno, 

porque nós até defendiam o princípio do utilizador/pagador, não estava em condições o 

mercado, não se cobrava 10, cobrava 5, mas não se deixava de cobrar, porque 

atualmente, tudo o que for introduzido em termos da tabela de preços, vai doer porque 

quem pagava 0 se pagasse 1 ficava caro. Quem gere empresas e havia lá que pessoas 

que geriam muitíssimo bem, sabia daquilo, portanto, foi um erro, e um erro que começou 

lá atrás no tempo da Dra. Isabel Damasceno em 2004, mas continuou e quando alguém 

via um erro e não o corrigia, pactuava com esse erro, se era um erro iam corrigi-lo, 

porque atualmente ficava muito mais difícil apresentar uma tabela de preços, ainda mais 

como aquela, porque ele até concordava, podia ser mais moderada, claro que sim, mas 

irá custar mais a implementar, porque quem paga 0 e começa a pagar alguma coisa vai 

doer mais. Má gestão, não deviam ter feito assim, mas as condições eram más, ótimo. 

Não sabia se as pessoas que lá estiveram todo aquele tempo sem pagar rigorosamente 

nada era até uma situação legal, não era ajustada correta, ética e moral, porque muitas 

pessoas até podiam ter aproveitado e estado lá também. Eles ao permitirem aquele tipo 

de prática não estavam a servir bem a causa pública na sua opinião, não estavam a ser 

mordomos ou funcionários públicos, zelosos e cuidadosos como deveriam e estavam a 
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pactuar com uma situação que era irregular e que até estranhava que o Tribunal de 

Contas não tenha não tenha dito nada sobre o tema, mas eles também compreendiam 

que às vezes o Tribunal de Contas demorava pelo menos 15 anos a falar sobre o tema 

que era mais ou menos o tempo que eles iam demorar a resolver aquele tema do 

mercado. Deu os parabéns, disse que era uma obra excelente, só pecava por tardio e eles 

acompanharam aquelas propostas que tiveram, quer do PCP quer do PS, para olhar para 

a tabela de preços e ver. Usou a imagem que o deputado Pereira de Melo, com alguma 

felicidade mostrou, eles não eram bonecos, tinham cabeça própria, e todos 

acrescentavam alguma coisa, e era bom ver também que o Senhor Presidente, o Vice-

Presidente, a bancada do PS, escutassem mais. Havia ali contributos, in put’s e 

considerações de várias bancadas que deviam ser levadas a cabo e ser tidas em conta em 

matérias que não eram do PS, eram de Leiria, eram de todos, e acreditava que todos 

conseguiam incorporar algum valor e às vezes sentiam que iam ali dar sugestões 

objetivas, positivas, também preocupadas, sobre a região e a cidade, e falarem ou não 

falarem era exatamente a mesma coisa. 

Intervenção do senhor Deputado Paulo Pedro (PS)   

Começou por dizer que antes de começar, iria fazer um reparo: no artigo 12.º na alínea 

b), dizia que os produtores locais, tal como legalmente definidos, achava que o que se 

pretendia dizer era: os produtores locais como tal legalmente definidos, se estivesse 

correto seria útil fazer essa alteração. Começou a sua intervenção a agradecer ao senhor 

Vice-Presidente pela apresentação que tinha feito sobre aquele ponto. Disse não 

concordar minimamente com as observações feitas por alguns deputados acerca da 

qualidade da informação. Noutros casos, era verdade e ele já o tinha dito, mas naquele 

ponto especificamente não lhe parecia e por uma razão muito simples: o que estava ali a 

votação era o projeto de regulamento do mercado e não as obras, portanto, as fotos, as 

informações dadas sobre o projeto eram importantíssimas para que tivessem 

conhecimento do que se pretendia fazer naquela obra, mas não eram muito relevantes 

para a aprovação do regulamento, que estava bem documentado. Relativamente à 

questão das start up’s, disse que elas não faziam parte do mercado, não tinham que estar 

documentadas no regulamento do mercado, era um espaço à parte, e não tinha que estar 

escrito naquele ponto, nenhuma informação relativamente às start up’s. Considerava-se 

que a Câmara as lá iria pôr, muito bem, mas num espaço, do independente do mercado. 

Era consensual que aquelas obras faziam falta, ninguém tinha dúvidas e já falaram disso 

várias vezes, depois por outro lado, a questão do regulamento derivava, sobretudo, do 

decreto-lei 10/2015 e aquele decreto-lei também espartilhava muito, tudo aquilo que se 

podia fazer. Pareceu-lhe que, lendo o regulamento e o decreto-lei, aquele projeto-

regulamento obedecia claramente aos preceitos legais definidos nesse decreto. 
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Relativamente às taxas, concordava inteiramente com a proposta porque foi feita em 

conjunto pelo grupo do Partido Socialista, concordava com a proposta dos produtos 

locais, o senhor Vice-Presidente já tinha dito que eram eles que, naquele momento, eram 

um dos elos dinamizadores daquele mercado, mas relativamente às outras taxas, e 

comparando com o arrendamento comercial que se fazia na cidade, aqueles preços não 

eram exagerados, antes pelo contrário. Disse que na sua atividade se calhar pagava 

rendas por metro2 mais elevadas. Achava que, relativamente às taxas, e tirando a 

questão que foi ali proposta e será votada, não lhe parecia preocupante. Disse que 

concordava também, com a proposta do PAN, relativamente à existência de um espaço 

biológico, quanto aos vegetarianos, tinham hipótese de comprar em todo o mercado, e a 

questão do espaço biológico pareceu-lhe claramente importante e achava que a Câmara 

deveria considerar uma possível reorganização do espaço.  

Intervenção da senhora Deputada Margarida Castelão (PSD)  

Cumprimentou os presentes. 

Disse que ia abster-se de felicitar suas excelências pela requalificação do mercado 

municipal, porque teria certamente oportunidade de fazer ainda na legislatura atual e só 

os felicitará pela requalificação do mercado municipal quando a fizerem. Explicou que na 

anterior legislatura era vereadora na Câmara Municipal, e o senhor vereador Vítor 

Marques que tinha esse pelouro, apresentou um projeto para um novo mercado 

municipal, esse projeto foi pago pelos impostos de todos e ficou na gaveta, e depois 

aparece um novo projeto para a requalificação, novamente pago pelos impostos de todos, 

e de maneira que se ele for feito, terá todo o gosto de ir ali felicitar pela execução. Gastar 

dinheiro em projetos e mais projetos não parecia que fosse razoável em termos em que 

eles pudessem gerir os dinheiros públicos, mas tinha a certeza absoluta que terá 

oportunidade ainda na legislatura atual de os poder felicitar, até porque, e citando o 

senhor Vice-Presidente, aquele assunto urgia em ser resolvido. A proposta que tinha era 

muito semelhante à que o senhor deputado Acácio de Sousa propôs, apenas tinha ali uma 

taxa de €0,40, em vez de €0,50, mas realmente o que os preocupava eram os produtores 

locais, pois achavam um valor muito exagerado, até porque as taxas apresentadas umas 

eram mensais e outras diárias. A taxa de ocupação de bancas ali apresentada mensal era 

de €12, imaginando que um produtor local vai 8 vezes ao mercado/mês, 2X/semana X/4 

semanas, ele irá 8 vezes, indo 8 vezes a €2 ele irá pagar €16/metro2, portanto, será o 

preço mais caro de todas as bancas ali, e os senhores deputados dirão: os metros 

quadrados que ele ocupará serão menos, não era a banca dele, se ele pudesse e tivesse 

dinheiro, se calhar, teria uma banca maior, portanto, o preço é de facto exagerado. 

Concordaram então com a proposta dos €0,50. Propôs ainda que se juntassem as Start 

up’s do andar de cima com os volumes do andar de baixo, pois consideravam que um dos 
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grandes pólos seria atrair os jovens para a produção local e a venda no mercado, uma 

vez que os produtores locais tendiam a desaparecer, os jovens de uma forma geral, não 

se interessavam, mas poderiam vir a interessar-se e assim, propôs também a isenção de 

taxas durante 2 anos, no caso de se tratar de jovens produtores locais e que queiram 

fazer as suas vendas no mercado. Para finalizar disse que também concordava com a 

proposta do PAN relativamente às bancas para produtos biológicos, parecia-lhe que ficaria 

um mercado desatualizado se não tivessem também algum incentivo para os produtores 

biológicos.  

Intervenção do senhor Deputado José Pereira dos Santos (PS)   

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que iria ali haver uma voz seriamente discordante, porque até ali 

havia unanimismo no PS, havia, porque na última sessão o líder do PSD falou da Câmara 

e utilizou 5 vezes a palavra excelente para se referir ao trabalho da Câmara. Se esse 

trabalho era excelente e se voltaram ali a dizer que era bom, porque é que o PS devia 

estar contra? Estavam contra quando havia razões para isso. O Partido Socialista era um 

partido livre, plural, democrático, onde as vozes discordantes tinham o seu lugar e no 

caso concreto, ele chegou de Paris naquela manhã teve um julgamento às 9 horas, 

almoçou em Paris com a filha e veio logo, mais cedo do que deveria estar, porque aquele 

era um assunto que lhe interessava, bem como à cidade e ao concelho. Provavelmente, 

não haveria ali ninguém na sala que tivesse ido a mais mercados de que ele, pois era 

apaixonado por mercados, tendo ido a centenas de mercados nos 5 continentes e sabia 

quais os que funcionavam e quais não funcionavam, sabia o que era preciso para matar 

um mercado e o que era preciso para o fazer funcionar. Em Portugal aquele que conhecia 

e funcionava melhor, era o de Braga, mas também iam matá-lo porque iam começar em 

obras entretanto, quem ia ao mercado de produtores de Braga via um terrado enorme de 

cestas, poceiras, caixas, desordenadas mas lindíssimas com cromatismo fantástico  que 

funcionava e tinha muita gente. Um que não funcionava, era o velho de Aveiro que 

desapareceu, fizeram obras, desapareceu, não existia, estava lá uma peixaria e chegou a 

estar um restaurante que funcionava bem, mas esse também já fechou porque não tinha 

clientes, e fizeram um novo mercado fora do centro, mas o que estava no centro não, não 

funcionava. Falando do espaço dos mercados, eles, na maior parte dos sítios estão nos 

centros das cidades, e quais eram os países onde os mercados na Europa funcionavam 

melhor? França, Itália e a parte francófona da Bélgica, na Holanda também, mas França e 

Itália. Disse que eram geminados com Saint Maure de Foncé, e o seu mercado era o 

melhor que conhecia fora de Paris cidade, e estava no centro da cidade. Indo aos 

mercados principais das principais cidades, Bordéus, Seth tinha um mercado lindíssimo, 

estava no centro da cidade, havia em Portugal o da Figueira da Foz estava no centro da 
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cidade, em Lisboa vários estavam no centro da cidade, uns funcionavam outros não, os 

mercados encontravam-se em sítios magníficos onde se encontravam produtos que não 

se encontravam em mais lado nenhum. Disse que ia com muita frequência a Pombal, 

tinha frutas, legumes e hortaliças mais genuínos e mais autênticos do que Leiria, em 

Leiria havia uma praça de peixe, como havia poucas na zona, então ele ia de manhã ao 

mercado Leiria, à praça do peixe e a seguir a Pombal, ou vice-versa, porque tinha em 

Leiria quem lhe guardasse o peixe, bastava telefonar à peixeira. Sabia do que estava a 

falar e aquele regulamento estava errado porque estava errada toda a concepção do 

mercado e das obras que lhe irão fazer. O primeiro mercado, o de Santana, estava no 

centro da cidade, tendo sido mau ter saído dali, porque nos dias atuais estaria ali um 

mercado excelente, com condições, foi feito por um grande arquiteto que sabia o que 

estava a fazer. O outro era um mamarracho, uma aberração que tinham na cidade para 

mercado, todo ele tinha sido concebido erradamente, tinha apenas uma coisa que nem 

sempre foi assim, as cargas e descargas faziam-se à superfície, o que devia ser feito, e 

aquela apresentação foi claramente omissa quanto a isso, porque as cargas e descargas 

irão passar para a cave e passando para a cave, a mercadoria teria que ir às costas dos 

talhantes para cima ou as pessoas com as caixas do peixe às costas, e não era prático, 

em lado nenhum as coisas se faziam assim. Os mercados morrem em se os quiserem 

matar, como era o caso de Campo de Ourique, que atualmente estava cheio de turistas 

tinha uma zona de bares e restaurantes fantásticos, o mercado que lá existia tinha 3 ou 4 

bancas e não vendiam praticamente nada, o da Ribeira desapareceu, estava cheio de 

cafés e restaurantes mas o mercado desapareceu, 31 de Janeiro no Saldanha 

desapareceu, Santiago de Compostela foi lá no Verão, e como gostava muito de pimentos 

padron, a maior parte deles ali nunca comeram pimentos padrón, eram produzidos em 

Padron, perto de Santiago e só amadureciam no final de Agosto e Setembro, eram 

fabulosos e deram tanta fama que agora tinham essas coisas de plásticos que se vendia 

em todos os restaurantes da moda com pimentos de padrón, mas de padrón só tinham o 

nome, não tinha nada a ver com o autêntico pimento de Padrón. Foi lá comprar pimentos 

de Padrón e quis saber como é que estava o mercado de Santiago de Compostela que era 

o segundo edifício mais visitado de Santiago de Compostela, exatamente a seguir à 

Catedral e por acaso, estava lá um cartaz grande de uma exposição que dizia “escultura 

não dá abasto”, os turistas iam lá, mas as lojas estavam e já tinham muitas fechadas. 

Disse ter falado com alguns comerciantes que disseram que estava cheio, mas as pessoas 

não compravam nada, iam, tiravam fotografias, era tudo muito bonito, mas as donas de 

casa que lá iam antes que compravam o peixe, a carne e a fruta desertaram o mercado 

que ainda funcionava na parte dos agricultores. Em Leiria, tinham um mercado onde os 

agricultores iam vender produtos autênticos, genuínos e o senhor Vice-Presidente da 
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Câmara concordou que era a alma do mercado, mas iam dar-lhe uma banca com 2,18 

metros2, tinham ideia do que era aquilo? Uma caixa de fruta, tinha 0,40cm de comprido, 

quantas caixas de fruta dava para pôr numa banca com 2,18 metros2? O que é que se 

entendia ali por uma banca? Era só a parte onde estava exposto o produto ou também a 

parte onde se circulava? Pensava que não era aquela, porque o regulamento tinha uma 

preciosidade entre muitas outras, mas tinha uma que dizia que na definição de bancas em 

lugar de terrado para produtores locais, bancas de venda situadas no exterior do mercado 

municipal, artigo 8.º número 5, alínea d), ninguém viu aquilo, mas era o que estava no 

regulamento e aquilo ia contra o que dizia a lei, porque com tanto cuidado com a lei, não 

perceberam que os lugares do terrado tal como estava no artigo 68.º, alínea c) do 

decreto – lei 10/2015, dizia: ” Lugares de Terrado, que são locais de venda situados no 

interior dos edifícios municipais, demarcados no pavimento, sem uma estrutura própria 

para a exposição”, ali tinham uma particularidade, que além de ser na rua que era o que 

ali estava, o que estava posto a aprovação era na rua, no exterior do mercado municipal, 

dizia “sem área privativa para permanência dos produtores locais e dos compradores”, ou 

seja, o próprio vendedor não tinha uma área privativa para se situar. Era um absurdo que 

tivesse que ser todos os dias que for, tenha que comprar o seu lugar de terrado e tenha 

que pagar todos os dias, em Viseu era anual, em Pombal mensal, que seja pelo menos 

mensal. Imaginavam o que era a atribuição da banca, ao primeiro que chegasse que era 

o que dizia o regulamento, imaginavam a confusão dará? E se ainda por cima era para os 

deixar onde estavam havia espaço suficiente. As bancas não tinham que ter 2,18 metros2 

que diga-se, cada produtor local poderia comprar duas bancas, ficando com 4,36 metros2, 

o que não era muito, havia lá muitos com mais que isso e dois deles disseram-lhe que 

não irão para o novo porque o espaço que lhes darão não chegava para colocar os seus 

produtos. Relativamente aos prazos de concessão, ele não tinha a mesma interpretação 

feita pelo senhor Vice-Presidente do que dizia o decreto-lei 10/2015 onde S/ Excelência 

dizia que era claro, para ele era tudo menos claro o que dizia, e dizia que entre regras de 

funcionamento das feiras, aquilo aplicava-se aos mercados, aquele diz feiras eram 

mercados, de mercados do município no regulamento referido no artigo anterior deviam 

constar as condições de admissão dos feirantes, portanto, de quem ia ao mercado e os 

critérios para atribuição do respetivo espaço de venda, devendo o procedimento da 

seleção assegurada não discriminação entre operadores económicos nacionais e 

provenientes de outros Estados-membros da União Europeia ou do espaço económico 

Europeu, e ser efetuado de forma imparcial e transparente, publicitada em edital e no 

balcão do empreendedor, cumprindo o disposto número 4. O número 4 dizia que, a 

atribuição de espaços de venda, deverá ser realizada com periodicidade regular a ser 

aplicada a todos os lugares novos ou deixados vagos, os lugares que lá estavam, não 
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foram deixados vagos e na realidade não eram novos sobre para quem já lá estava. A 

Câmara irá alterar o mercado, mas não eram lugares novos, eram lugares que já existiam 

e já existindo, não havia razão nenhuma para que não fossem para os mesmos, mais, a 

taxa era facultativa, poderiam ficar sujeitos ao pagamento de uma taxa, não era um 

pagamento obrigatório, ora, o que eles tinham a dizer era que não, porque o decreto era 

claríssimo e dizia isso, “podendo ficar sujeitos a pagamento de uma taxa de valor a fixar 

pelo Município que não deviam ser objeto de regulação automática” e ali também lá 

chegariam, naquele momento não havia prazos, vamos falamos prazos, “(…)nem devendo 

prever condições mais vantajosas para o feirante cuja atribuição do lugar tenha 

caducado”  era preciso que ela fosse declarada caducada naquele momento, e não foi, 

porque aquilo referia-se ao prazo e o prazo era o que eles quisessem. Viseu contrariando 

aquilo tudo, não tinha prazo, Coimbra e Figueira da Foz tinham 20 anos, eles optaram por 

um prazo muito mais curto, ora, quem é que sendo jovem quereria investir numa 

atividade onde passados 5 anos poderá ir embora? Ou que sejam 10? Ou 15? Fizesse-se 

pelo menos os 20 anos como em Coimbra e Figueira da Foz, ou porque não 30 anos? Era 

na mesma periocidade regular, e diz “(…)que tenha caducado ou para qualquer pessoa 

que com este mantenham vínculos de parentesco afinidade”, como é que as outras 

Câmaras ultrapassaram aquilo? Figueira da Foz e Coimbra diziam: “Quem é que é o dono 

da banca? Pessoa singular, é atribuído a todos os membros do agregado familiar.” Um 

lugar era atribuído a todos os membros do agregado familiar, portanto, por morte ficava 

um que já era dono, porque já lhe tinha sido atribuído e estava assim no regulamento, 

porque ele consultou. Eles tinham ali, outra incongruência terrível, é que previram que, 

em caso de morte do titular, o que é que acontecia? Só se transmitia à esposa ou ao 

marido, ao que ficou viúvo, não se transmitia aos filhos, e então eles iam licitar um lugar 

para estarem lá 10 anos, ao fim dum ano morre e a mulher não era comerciante, ele irá 

ficar sem indemnização nenhuma e não pode transmitir aquilo aos filhos. Deveria poder 

transmitir aos filhos, porque era fundamental que houvesse também alguma estabilidade 

e voltando aos produtores locais, era importante que estivessem sempre no mesmo sítio, 

as pessoas que vão aos mercados gostavam de saber onde é que estava a senhora que 

vendia o peixe, e fruta, o que vendia os pepinos, então tinha de andar todos os sábados à 

procura para saber onde é que estava a pessoa que lhe vendia as alfaces, não fazia 

sentido e como não fazia sentido, o que ali dizia era que seria atribuído ao titular, mas só 

era permitida permanência de colaboradores, os outros já diziam que os filhos faziam 

parte da titularidade. Outra coisa espantosa, um casal só podia ter uma banca, imaginem 

que eram casados com separação de bens não podiam ter 2 bancas? Podiam ter negócios 

completamente distintos, um podia vender peixe e o outro podia vender legumes, porque 

não poderá ter 2 bancas? Porque é que só podia haver 7,42 metros2? Gostava do 
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pormenor dos 2,18 metros2 para ficar na cave e dos 7,42 metros2, porque não 7,50 

metros2? Porque aquilo foi feito de régua e esquadro e o regulamento foi adaptado às 

obras que irão fazer, e ninguém lhes disse o que iam fazer ao sítio onde estavam os 

talhos atualmente, e isso preocupava-o, porque sabia como é que tinha desparecido o 

mercado de Saint Germain-des-Prés, aquele mercado, atualmente tinha lá uma série de 

lojas gourmet, um supermercado gourmet que não vendia frescos mas vendia comida, e 

o resto desapareceu, se calhar, estava-se a pensar para ali um supermercado um dia, se 

calhar por isso é que não se punha lá nada, porque é que tinham muita pena dos 

produtores que andavam com as caixas para baixo e para cima, porque é que não iam 

para cima? Aquilo estava vazio nem interferia nada com as start up’s, elas estavam lá 

muito bem ao contrário de outros que ali foram dizer que não, elas estavam lá muito 

bem. Havia outra coisa, obrigavam os titulares das bancas a estar lá todos os dias até às 

15h00, quem já foi ao mercado, sabia que tinha movimento à terça e ao sábado, à 

quinta-feira, havia quem não fosse, os outros dias não ia lá ninguém. Com alguma 

frequência de manhã antes de ir para o escritório, ele passava para comprar peixe para o 

almoço e muitas vezes não estava lá ninguém. Iam obrigar as pessoas a estar lá, porque 

pensavam em dinamizar aquilo com turistas, com os tais que poderão comprar uma maçã 

ou uma banana, mas não consumiam, não podia ser e se o fizerem aquilo acaba. O 

mercado irá acabar e ele não se conforma com isso, não quer que um dia os seus filhos 

lhe digam: “pai, eras membro da Assembleia Municipal, acabaram-te com o mercado e tu 

não disseste nada”. Havia muita maneira de matar um mercado, e uma delas era não dar 

condições nem aos vendedores nem compradores, depois faltava outra condição que era 

o estacionamento. Porque é que debaixo daquela pala, se não irão para lá os agricultores, 

porque é que não se fazia lá na mesma as cargas e descargas, era mais barato e eles 

fariam como habitualmente, porque é que não deverá ficar como em todos os mercados. 

Disse ter ido a uma cidade perto de Saint Maure de Foncé, e onde o mercado tinha sido 

renovado, tinha as mesmas bancas tal como ali foi mostrado, mas eram bancas com 30 

metros2 e algumas delas com 8 metros lineares que ele tinha medido, era uma cidade 

com muitos habitantes, mas não tinha mais do que Leiria, teria entre 25 a 30 mil 

habitantes era o mercado que funcionava às quartas, sextas e domingos nos outros dias 

não funcionava, estava fechado, ia lá muita gente mas ao domingo era quando iam mais. 

Havia a questão do tamanho e dos preços das bancas, e Pombal não era exemplo, pois 

mesmo as coisas não estando perfeitas, estavam melhores, uma banca frontal de 1,2m 

por 0,75m mais outra com 0,2m por 1,40m, ou seja, um total de 9,90m, pagava 

mensalmente €11,60, pagava 1,17 metro2/mês, e tinha duas câmaras frigoríficas, 

lavatório para preparação dos alimentos, um elevador, duas tomadas de corrente por 

cada 3 bancas, 3 mercados semanais e a possibilidade de lá ir todos os dias. O mercado 
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dos produtores estava aberto todos os dias, quem quisesse podia ir todos os dias e como 

era pago ao mês podia ir quando entendesse. Quem já comprou alfaces a €1/kg, cebolas 

a €0,80 e já alguma vez pegou numa enxada, como ele pegou muita vez, sabia que 

aquele mercado iria acabar por ele próprio, pediu para não o empurrarem, porque ele ia 

acabar, a maior parte dos que lá estavam eram velhos e que estavam lá por caturrice, 

não era o que levavam, era porque se sentiam vivos, porque gostavam de lá ir, porque 

conheciam os clientes, clientes de há muitos anos, porque já ninguém se motivava a 

vender alfaces a €1/kg, pois era preciso semeá-la, transplantá-la, regá-la, apanhá-la e 

levá-la ao mercado e um saco de 1kg era um saco bem grande. Disse que gostava de lá 

ir, falar com as pessoas, mas sabia que aquilo não lhes dava lucro, o que deveriam era 

acarinhá-los, porque isso é que era moderno, moderno era acarinhar a produção local, 

moderno eram os circuitos curtos, até porque o dinheiro do mercado ficava lá todo, 

aquele que ia para os supermercados e para o mercadona que irá vir, irá embora, irá para 

Espanha, e aquilo que eles vendiam vinha de todo o lado. O mercadona o ano passado 

faturou 20 mil milhões de euros dos quais 40 milhões comprados em Portugal. Não via 

que eles viessem alterar muito a forma de comprar, e esse dinheiro não ficava em 

Portugal, e era importantíssimo, ainda que fosse pouco para a economia local, pelo que, o 

que estava errado era o regulamento, pois visa adaptar-se a um erro maior, que era a 

redução do espaço do mercado que era os agricultores ficarem na mesma na cave, 

podendo ir para cima para a zona onde estavam os talhos. O mercado poderia ser refeito 

com muito menos dinheiro, mas para isso não fariam as descargas em baixo, a pala não 

precisava ser xpto, bastava ser uma cobertura, porque ele concordava, os senhores que 

iam lá ao peixe e à carne e tem o camião na rua e tem que andar com a mercadoria à 

chuva, não era bom, mas uma pala não precisava ser uma coisa muito cara, e isso 

funcionava, pois o que era moderno era fazer diferente. Já foi a Montpellier e achou 

espantosa a parte central que estava lindíssima, os pináculos de aço cinzento escovado, 

as lajes no chão e isso era o que se tinha feito em todo o lado, e depois, eles iam à 

procura de diversidade e encontravam uniformidade. Estava na moda que os mercados se 

transformassem em lojas gourmet onde havia um outro tipo de produtos, mas aquilo que 

era o mercado inicial que era o local onde os produtores locais iam vender aquilo que 

produziam e vinha do tempo das feiras medievais e anteriores a isso, esse não precisava 

de luxos para sobreviver, precisavam de espaço para que pudessem expor os produtos 

que irão vender e precisavam sobretudo de funcionalidade. Referiu novamente o da 

Figueira da Foz, era um mercado lindíssimo de origem, toda aquela composição de ferro 

era magnífica, mas levou obras de readaptação e melhoramento que não o desfiguraram, 

não o estragaram, pelo contrário, estava muito melhor e era um mercado assim que ele 
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gostava de ter em Leiria, não era aquele que ali tinham e ele votou votar contra aquela 

proposta.  

Intervenção da senhora Deputada Beatriz Vaz (CDS)  

Cumprimentou os presentes. 

Começou por dizer que ainda bem que havia vozes discordantes relativamente ao 

regulamento do mercado municipal, porque nem todos poderiam estar de acordo com a 

mesma coisa e disse que concordava com a maioria das propostas ali feitas pelo deputado 

Acácio de Sousa, que os produtores eram muito importantes para a base de Leiria, muito 

importantes para a própria resistência, e quando dizia resistência, era que a maioria das 

pessoas iam ali, não porque precisassem de vender as alfaces ou as couves, mas porque 

precisavam por vezes de sair de casa e dispor dos seus produtos, isso sim deveria ser 

valorizado. O que foi ali apresentado pelo senhor Vice-Presidente de Câmara, e bem 

apresentado, ela gostou de ver, embora alguns colegas tivessem dito que a proposta não 

tinha sido enviada atempadamente, aliás, tinha sido escondida, escondida ou não, o que 

era certo é que era regulamento, e aquele devia apresentar as taxas que serão pagas, 

fazia parte do regulamento, logo não tendo sido enviada atempadamente a informação 

aos deputados, deveria ter sido feito, portanto, nos regulamentos para votarem em 

consciência, teriam logicamente que ter acesso a todo o tipo de informação. Costumava-

se dizer que mais valia pecar por excesso do que por não ter informação, e essa parte 

estava ali bem patente com a discordância de alguns deputados que falaram sobre o 

assunto. Aquele mercado nasceu torto e quando se nasce torto, o ditado é velho, 

raramente se endireitava, esperava que não fosse o caso, era um edifício com 30 anos, 

que nasceu com muitas deficiências, tendo sido ali bem patentes as deficiências e todas 

as lacunas apresentadas pela Câmara. Os elevadores não funcionavam, as infiltrações ao 

longo dos tempos também eram visíveis, as cargas e descargas como disse um colega era 

uma lacuna, deviam ter sido feitos parques de estacionamento subterrâneo que não se 

aproveitou na altura, porque não havia dinheiro, portanto, chegaram à conclusão que o 

mercado tinha que ser refeito e revisto não podendo continuar assim. Uma cidade como 

Leiria, capital de distrito e que se candidata a Capital Europeia da Cultura, envergonhava-

a um edifício daqueles e devia envergonhar todos os leirienses e todos aqueles que por ali 

passavam. Independentemente de alguns votarem contra a proposta, o que ali estava em 

causa era se o mercado devia ou não continuar da forma como estava, e era uma lástima 

o que ali estava. Não era bom para quem visita, não era bom para quem lá trabalhava, 

não era bom para a Câmara, não era bom para Portugal, portanto, envergonhava-os 

seguramente. Votava a favor, todas as propostas apresentadas para melhorar em todos 

os edifícios e para melhorar a vida de todos os cidadãos e principalmente o concelho, 

devendo ser bem apresentadas e fundamentadas. Disse que tinha pena que desde 2005 
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não tenham sido cobradas taxas, conforme ali foi referido, a quem vendia os produtos no 

mercado, foram isentos a partir dessa altura, portanto, há muitos anos. Foi uma proposta 

do anterior executivo, e como já ali referido, por mais baixas que fossem as taxas, elas 

deviam ter sido cobradas, e na altura quando o atual executivo tomou posse, a Câmara 

estava com muitas dificuldades financeiras como todos sabiam, portanto, por poucas que 

fossem as taxas, não havia razão para elas deixarem de ser cobradas. Depois de ter 

ouvido muitas pessoas que trabalhavam no mercado, que não trabalhavam no mercado, 

funcionários da Câmara e Leirienses, chegou-se à conclusão que houve ali uma falha da 

Câmara pela não cobrança das taxas. Na altura, havia uma pessoa que todas as semanas 

ou mensalmente ia receber o valor das taxas junto das pessoas que estivessem no 

mercado, a partir de determinada altura, essa pessoa deixou simplesmente por iniciativa 

da Câmara no anterior executivo, que deliberou isso, essa pessoa deixou de ir cobrar as 

taxas, mas se deixou de cobrar as taxas, o atual executivo quando tomou posse, deveria 

ter retomado essa tal cobrança pelo menos pelo valor simbólico, para não deixar os 

leirienses pensar que aquilo era um regabofe, os próprios funcionários da Câmara e havia 

muitos que o diziam, que realmente deixou-se de cobrar as taxas por inércia da própria 

Câmara, isso é que era de lamentar. A questão do mercado tinha mesmo que ser revista 

e avançar com ela o mais rapidamente possível, que era o que os leirienses esperavam, 

não termos um edifício a cair e que os envergonhasse a todos. 

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

uma precisão para aquilo que estava realmente em discussão. Era mais redutor do que 

aquilo que foi apresentado no powerpoint, o que estava em discussão era o regulamento 

interno dos mercados municipais do concelho de Leiria. A senhora deputada estava a 

substituir o senhor deputado Fábio Joaquim e não o senhor deputado Gastão Neves que 

não se fez substituir, substituição essa teve lugar naquela manhã. Portanto, era provável 

que não tivesse recebido os documentos de apoio, porque o documento do regulamento 

interno dos mercados municipais do concelho de Leiria foi enviado na sua totalidade, 

alguns pormenores que foram ali dados sobre a parte construtiva e a parte estética, foi 

um suplemento importante e que se enquadrava perfeitamente. Não era realmente o 

ponto da ordem de trabalhos, estritamente aquilo que o ponto da ordem de trabalhos 

toca terá sido enviado para os senhores deputados para se poderem manifestar. 

Intervenção do senhor Deputado Luís Pinto (PS)  

Cumprimentou os presentes.  

Disse que o mercado tinha uma história antiga e que não era boa. Já era deputado 

municipal quando se discutiu e aprovou o atual mercado, e na altura, curiosamente, 

houvera 2 propostas que foram tornadas públicas, houve uma discussão pública com uma 

apresentação e votação, as pessoas podiam no Teatro José Lúcio da Silva, colocar o seu 
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voto que era meramente indicativo, não tinha naturalmente nenhum tipo de decisão, mas 

que acabou por coincidir até com a decisão política. Havia uma proposta muito moderna 

que foi chumbada, porque era um espaço amplo, de um só piso, aberto, e seguindo as 

considerações do deputado Pereira dos Santos que ainda seria atual, mas de facto, como 

na altura a maioria, o Presidente da Câmara não defendia essa proposta, apresentou uma 

maqueta toda torta, feiosa, e tinham aquele atual mercado com uma maqueta magnífica 

muito bonita, e naturalmente, as pessoas pela questão estética facilmente se criou um 

consenso em torno do disparate. Aquilo que atualmente avaliavam em relação àquele 

mercado, já tinha sido dito há 30 anos que ia acontecer, era pena, por todas as 

vicissitudes e condições económicas do país, da Câmara, que não pudesse ter havido 

antes, uma intervenção mais profunda e que todos saudariam. Naturalmente que o que 

estavam ali a discutir, era efetivamente o regulamento não podendo claramente 

dissociarem-se de tudo o resto que também era importante, e como também já ali tinha 

sido dito, obra que nascia torta nunca mais se endireitava e havia ali dificuldades, e 

naturalmente que a opção também de deitar abaixo, não lhes parecia que do ponto de 

vista financeiro fosse necessário face àquilo que se defendia atualmente. Corriam um 

risco que era estar a olhar para o mercado atual e para os vendedores atuais, estavam 

muito presos àquilo que era atualmente o mercado, e que era aquilo que não se queria no 

futuro, estava convicto que dali a um ano, quando estivessem a fazer a licitação dos 

lugares que as pessoas irão ocupar no futuro mercado se entenderão e aproveitarão, o 

sítio magnífico, a localização do mercado que tem um potencial e com estacionamento 

próximo, seja um mercado muito mais atrativo para outros públicos e para que mais 

leirienses ali se possam abastecer, e com a proposta que acrescentaram, pensavam que 

seria conseguido. Naturalmente que as próprias obras e por todas as considerações que 

foram feitas e as pessoas que foram ouvidas, pareceu-lhes que sobre o ponto de vista da 

obra, aquilo que se irá fazer, não será tão determinante como o erro cometido há 30 

anos, estavam em condições, e conforme disse também o senhor Vice-Presidente que 

inclusivamente, os atuais produtores insistiam muito para ir para o andar de baixo e se 

for essa a sua determinação futura, a Câmara até previa essa possibilidade, mas poderá 

ser que com a construção, as pessoas cheguem à conclusão que poderão ir para cima e 

as coisas possam ser diferentes. Disse que acreditava que, com aquela reorganização, 

tudo seria diferente, e já tinha sido dito também por vários grupos, os preços eram 

baixos face à localização e àquilo que era utilizado e com aquele acerto em relação aos 

produtores locais, fazendo-se justiça e tinham condições para que rapidamente pudessem 

aprovar o regulamento para que se pudesse avançar com o mercado. Chamou a atenção 

do deputado Pereira de Melo, que não era muito simpático, ouvir aquilo que ele disse no 

início, já tinha acontecido, já tinha ali sido falado que às vezes os pontos não iam bem 
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apresentados, tinham problemas de português, as vírgulas, os pontos finais, e que 

oportunidade de corrigir, tudo isso era certo, mas não cabia naquele ponto aquela 

observação, porque aquele ponto ia acompanhado de toda a documentação e informação 

necessária para o discutir e o senhor já no ponto anterior também tinha feito algumas 

confusões, porque quando o senhor queria incluir as escolas na ARU, mas depois 

esquecia-se que não faziam parte do centro histórico, e isso não podia ser feito e eles não 

podiam estar a discutir coisas num ponto que não tinha a ver e que foi o que aconteceu, e 

depois acabou por passar um atestado de menoridade aos deputados da maioria, e 

nomeadamente aos senhores presidentes de junta atingido a sua própria honra, tentando 

mostrar que iam para ali de braço no ar, fazer não sabia o quê, que mais valia ter ali uns 

bonecos, não era muito correto. Já ali tinha sido dito que com excelência e com uma série 

de adjetivos que a bancada do PSD na última assembleia adjetivou o funcionamento da 

Câmara, e se até a oposição achava que eram tão bons, não eram eles agora que iam 

dizer que não eram. A questão não era aquela, a questão é que eles procuravam antes de 

cada Assembleia, preparar cada um dos pontos e a Assembleia no sentido de estarem de 

acordo e em democracia, quando estavam numa bancada de um partido e havia um 

assunto em discussão, discutidas e apresentadas as propostas alternativas, aquilo que 

maioria votava aceitava-se, era assim que funcionava a democracia, se houvesse um 

ponto muito importante que visava a honra de alguém, os princípios, etc, também se 

dava a liberdade da pessoa poder expressar como que ali aconteceu ou a pessoa até se 

retirar da votação, havia vários princípios que se utilizavam, mas isso tinha a ver com 

uma capacidade de organização do grupo do PS, isso não podia ser entendido como os 

palhaços que iam para ali de braço no ar, não era correto, não lhe ficava bem, se não 

acontece o contrário, o senhor deputado foi ali, e porque não preparou bem o ponto, 

anunciar que o seu partido iria votar contra, e depois o seu partido não votou contra, o 

senhor ficou sozinho porque não preparou, eles estavam a tratar de alhos e o deputado 

de bugalhos. Eles estavam muitas vezes organizados e falavam unanimemente, porque 

funcionavam em termos democráticos, preparavam-se bem, porque acreditavam naquele 

projeto e essa é que era a grande diferença.  

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

informou que o deputado Pereira de Melo se tinha inscrito novamente, e achava que, 

numa sessão daquelas que ao contrário do que se pensava, ia ser longa como as outras 

os pontos eram importantes, e sem qualquer comentário, ia permitir que falasse 

novamente, porque estava convencido que iria verificar, e ele tinha o direito de dizer 

aquilo na sequência daquilo que ouviu do deputado Luís Pinto, de alguma maneira, e não 

queria usar um termo muito forte, não queria dizer insultar, mas quase que insultou os 

deputados daquela Assembleia Municipal. O senhor deputado e ele eram 
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aproximadamente da mesma idade, ainda eram dos tempos em que os bonecos não 

falavam, depois a sua certa altura, vieram uns de Espanha que já levantavam o braço, 

depois a seguir também de Espanha, se calhar, muitos deles feitos em Leiria na fábrica 

Ruano, mas que vinham de Espanha para cá, começaram a falar, e como o deputado 

tinha visto na bancada do PS, havia pelo menos ali 4 bonecos que falavam e pensavam 

pela sua cabeça. Achava extremamente infelizes as afirmações dele em relação ao 

carneirismo da bancada do Partido Socialista em particular. Não disse nada sobre aquilo 

que o senhor deputado disse relativamente aos presidentes de junta, porque tinha ali um 

inscrito e suspeitava que iria defender a honra, dele e dos seus colegas. Antes de 

continuarem, felicitou, deu razão e compreendeu o deputado Carlos Conceição, ninguém 

como ele o entendia, quando se dizia que ia para ali a oposição dizer coisas e nada era 

aproveitado. Disse que aquela era a sua sétima Assembleia Municipal, e só uma delas que 

foi, portanto, anterior à anterior que esteve de licença sabática, nos últimos 4 anos é que 

realmente representou a bancada do poder, de resto foi sempre da oposição. Sabia o 

deputado, que assistiu, o tempo que levavam a preparar intervenções sobre o orçamento, 

sobre as contas, sobre os impostos, nunca viu que aceitassem o que tinha proposto, 

nunca esmoreceu porque verificava que no ano seguinte, talvez tivesse valido a pena no 

ano anterior ter dito aquilo, mesmo sem darem o braço a torcer, verificava-se que havia 

qualquer coisa que tinha ficado no ouvido e quando as pessoas tinham razão, mesmo que 

não se quisesse dar por razões estratégicas, ficava sempre qualquer coisa no ouvido e 

coisas muito graves, mas muito graves, do género que o deputado sabia muito bem, e 

atualmente até a própria lei o proibia, de orçamentos empolados para o dobro, 

orçamentos superiores a 100 milhões e dos quais não se realizava metade. O senhor 

sabia muito bem isso, e aquilo que o senhor pensava que estava a sofrer, ele sofria 

durante uns 5 mandatos, rei sempre com o mesmo resultado ou talvez um bocadinho pior 

ainda do que aquilo que o deputado estava a conseguir com as suas intervenções.  

Intervenção do senhor Deputado Pereira de Melo (PSD)   

Disse que não era o seu destino ir discutir o que o deputado Luís Pinto apresentou, 

porque haveria muito mais coisas a dizer mas não iam entrar em discussão. Foi ali fazer 

uma proposta: estavam ali a discutir segundo o que leu no papel, o regulamento interno 

dos mercados municipais do concelho de Leiria, tanto quanto sabia, o concelho de Leiria 

tinha mais que um mercado municipal. Não sabia o número exato, e o documento que 

estava na mesa, era mercados municipais do concelho de Leiria, o facto é que tinham 

estado a discutir praticamente só o mercado da cidade de Leiria, e o projeto apresentado 

quase que se dedicava só ao mercado da cidade de Leiria, estava a ser projetado para o 

mercado central. Por outro lado, havia já propostas para os produtores locais que se 

devia fazer um abaixamento dos custos, como o artigo 44.º daquele regulamento dizia 
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que no relativo ao mercado central de Leiria não era para se aplicarem enquanto não 

houvesse um novo mercado, e a discussão do novo mercado não estava naquele 

momento na mesa, estava indiretamente através de um regulamento que visava aplicar-

se-lhe, ele fazia uma proposta em que houvesse um estudo mais pormenorizado, tanto 

mais que inclusivamente deputados do PS já propuseram o deputado Acácio de Sousa e o 

PCP, propuseram que se houvesse alterações, e a intervenção do deputado Pereira dos 

Santos, que achou muito bem estruturada, melhor estruturada que a da própria Câmara 

que chamava a atenção que deviam realmente repensar aquilo, não havia urgência, 

porque o edifício ainda não estava construído e não estavam ali a discutir o edifício. 

Supunha que o edifício nem sequer iria à assembleia, era da responsabilidade da Câmara 

e estavam a tempo de ver aquilo com mais cuidado, e propôs que a Câmara retirasse 

aquele ponto para ser discutido com melhores critérios, e estava de acordo com o 

deputado Pereira dos Santos que dizia que os mercados morriam, o de Aveiro do peixe 

estava praticamente morto, o outro mercado que existia estava a 500 metros do antigo, 

mas sentia que os mercados estavam realmente a morrer em muitos sítios. Era de 

aproveitar a informação que o deputado Pereira dos Santos apresentou e a Câmara 

repensar um pouco naquilo, independentemente de ter pensado no edifício. O que ele 

propunha era que se adiasse para uma próxima, o estudo do regulamento interno dos 

mercados do concelho de Leiria, não falaram ali nada sobre Monte Real, não sabia se 

tinha mercado ou não, Em Monte Redondo achava que tinha, e não falaram de outros 

sítios. Aquilo tinha de ser pensado para o concelho e não se estava a pensar aquilo como 

se fazia para a mobilidade que só se pensava para a cidade de Leiria, e deviam pensar o 

concelho como um conjunto de freguesias e não apenas duas ou três freguesias centrais. 

A Câmara poderia levar o assunto noutra altura em que houvesse conhecimento melhor, 

porque o documento era extenso, tinha sido distribuído, mas se o PS estivesse de acordo 

e os restantes partidos, o CDS, o PCP, o BE e o PAN, poderia adiar-se.  

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

Cumprimentou os presentes. 

Disse que não esperava fazer nenhuma intervenção, porque ao analisar e ler aquele 

regulamento, no artigo 40.º dizia respeito ao exercício de competências pelas freguesias: 

“o disposto no presente regulamento não prejudica o exercício de competências por parte 

das freguesias do concelho de Leiria, no âmbito da execução de contratos 

interadministrativos e ou acordos de execução de delegação de competências”, portanto, 

presente regulamento não dizia respeito ao mercado municipal da Maceira. Esperava que 

na última intervenção que o senhor deputado Pereira de Melo fez que se retratasse um 

pouco das observações feitas relativamente aos presidentes de junta e aos colegas da 

Assembleia, não o fez, tinha muita pena, porque respeitava-o, sobretudo pela sua idade, 
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pela sua experiência e pelo convívio que tinham tido nos últimos anos porque já era o seu 

3º mandato, nunca com grandes intervenções porque também não houve necessidade 

disso, mas sempre defendeu a sua freguesia com unhas e dentes, sem ligar a partidos e 

olhando sempre ao bem-estar da população. Portanto, ficava-lhe bem retratar-se 

relativamente às observações que fez relativamente aos presidentes de junta, porque 

tinha a certeza que todos eles faziam o melhor que podiam para defender as suas 

regiões. Visto que houvera ali algumas intervenções que mereciam alguns reparos, e ele 

já tinha alguma experiência na gestão dos mercados municipais, todos se deviam lembrar 

que andou 6 anos a bater por uma alteração numa delegação de competências, só por 

causa de 1 vírgula. Esperava que naquela Assembleia se discutisse aquele regulamento, 

fossem claros e que se desse por fim a um trabalho que a Câmara Municipal já tinha 

iniciado há algum tempo e que a seu ver tinha pouco a reparar. Estava de acordo com 

algumas taxas, sobretudo as taxas aplicadas aos produtores locais, porque mereciam 

uma atenção especial, mas era claro, se a taxa fosse 0 para todos, claramente que eles 

todos bateriam palmas e todos agradeceriam, mas infelizmente, todos tinham que pagar 

ao coisas e os produtores locais também estavam dispostos a pagar, e na sua opinião, 

uma atenção especial aos produtores locais, também teria o seu voto. No entanto, e 

contando um pouco a sua história por causa da gestão dos mercados municipais, dizer 

que nem sempre era fácil conseguir coordenar e manter todas as condições para eles 

procederem à sua atividade normal. O deputado Pereira dos Santos visitou milhentos 

mercados em França, não sabia se já tinha ido ao da Maceira alguma vez, ficava só a 6 

ou 7 quilómetros. De qualquer maneira, tinham o edifício que já foi apelidado de 

barracão, mas era um edifício que se podia reconverter facilmente para outro tipo de 

atividades e servia claramente todos os vendedores e com boas condições de higieno-

sanitárias e de segurança sobretudo, tinha um piso térreo, o abastecimento era no piso 

térreo, não tinha mais pisos, e as bancas estavam todas ocupadas. Tinham cerca de 40 

vendedores no espaço do mercado fechado, além do mercado do Levante e disse que 

tinha oportunidade de o visitar. Estavam a dinamizá-lo, inclusivamente com outro tipo de 

atividades, desde feiras de artesanato e aproveitou para informar que poderia visitar o 

mercado aquele fim de semana nos dias 13 e 14, onde veria todos os produtores locais 

misturados com alguns artesãos a trabalhar e verificaria que o espaço era amplo, 

saudável, bom convívio entre todos, muito idêntico àquele projeto que viu ali, mas não 

era isso que iam ali discutir e claramente todos tinham de trabalhar no sentido de 

implementar aquela obra, porque sem ela nada feito. Disse que tudo o que o deputado 

Pereira dos Santos disse de trazer as pessoas, dinamizar, mudar, alterar, tudo era 

possível, ele tinha bancas de 2,50m e algumas pessoas tinham 7,50m, tudo era possível, 

mesmo com base naquele regulamento e sem grandes alterações, se forem excessivos 
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em aplicar toda a legislação que havia ou a pensar em todas as vertentes possíveis para 

favorecer as pessoas, nunca mais chegariam a nenhum lado. Disse votar a favor, tinha 

pena realmente que o deputado Pereira de Melo tenha feito as observações que fez ali.  

Intervenção do senhor Deputado João Cunha (PSD)   

Começou por dizer que tinha gostado de assistir ali ao pluralismo e à diversidade da 

bancada do Partido Socialista, porque uma das virtualidades da democracia era 

exatamente a possibilidade de haver aquela diversidade de caminhos e de perspetivas e 

aquilo que o deputado Pereira dos Santos ali levou, foi um contributo muito importante 

para a discussão de fundo em relação ao modelo de mercado que poderia ou não, ser 

correto para a realidade concelhia. Normalmente, quando se fazia um investimento fazia-

se um estudo de mercado e ali se calhar, devia ser feito um estudo do mercado. Disse 

pensar que os arquitetos eram apetrechados para encontrar boas soluções 

arquitectónicas, mas a questão de fundo, era a questão da identidade e da ligação da 

atividade económica desenvolvida no mercado, com a própria identidade do concelho e 

com aquilo que era a possibilidade de agentes levarem à comunidade os seus melhores 

produtos. Disse que achava que aquele trabalho de casa, não tinha sido feito e pensava 

que devia ser feito e haver uma ampla discussão acerca daquilo que deveria ser a matriz 

dos mercados em Leiria. Disse também que, a observação feita relativamente à questão 

do regulamento ser aplicável aos mercados do concelho e não apenas ao mercado Leiria, 

era uma observação pertinente, estavam ali a falar de um regulamento para ser aplicado 

a um edifício que ainda não existia, que ainda irá ser objeto de remodelação, era aliás o 

3º projeto, com que aquele elenco camarário os brindava, diziam que as taxas vinham de 

2004, mas em 2013 foram aprovadas umas outras taxas e o que ele queria dizer era que 

era esse o desafio que fazia ao senhor Vice-Presidente que tinha aquele pelouro e com as 

sugestões dadas pela bancada do Partido Socialista, que foram importantes, levadas ali 

pela voz do deputado Acácio de Sousa, do deputado José Pereira dos Santos, pela 

bancada do PSD e do PCP e outros. A sugestão dada pela deputada Margarida Castelão de 

prever uma solução que acarinhasse os jovens para poderem iniciar aquela atividade, 

tudo aquilo devia ser ponderado. O que ele sugeria era que, e na senda daquilo que disse 

o deputado Pereira de Melo, era que adiassem e aprofundasse aquela questão e fosse 

criado um grupo de trabalho para discutir de uma forma mais aprofundada o 

regulamento, porque estava feito uma forma ligeira, na sua opinião, sendo esse o desafio 

que propunha para que tivessem uma boa solução e não uma solução um pouco 

assapatada, até porque havia algumas incongruências que sob o ponto de vista jurídico 

ali foram sublinhadas e que deveriam ser limadas e corrigidas.  

Intervenção do Vice-Presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes  
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Começou por dizer que ia tentar ser sintético, embora tenham sido bastantes pontos 

abordados. Primeiro a proposta do deputado Acácio de Sousa em nome do Partido 

Socialista para que se baixasse dos €2/metro2 para €0,50/metro2, para os produtores 

locais, nada tinha a opor, era uma proposta que poderia ter cabimento pelos motivos 

apresentados e que tinha a ver com as questões sociais e com as questões relacionadas 

com a importância que refletia o apoio à produção local. Havia ali um incentivo que 

resultava de uma preocupação social que achava ser legítimo, sobre a intervenção do 

deputado Pereira de Melo, a questão do esconder documentos, a falta de documentação, 

de clareza, havia ali passividade da análise por parte de alguns deputados, e disse que a 

função do deputado eleito, como era o caso e a exemplo de outros, reparou que tinham 

uma profunda preparação e leitura do documento, tinha ficado com a clara sensação que 

o deputado em causa não tinha feito o trabalho de casa relativamente àquele assunto, 

porque não apontou ao contrário de outras vezes, as tais miudezas os tais apontamentos 

que eram característicos das suas intervenções, e como não teve preparação suficiente, 

foi fazer no fundo uma intervenção diferente daquilo que era o seu registo. Disse que, o 

tema do mercado municipal não se podia cingir à intervenção efetuada, fazendo o ataque 

que fez e ao qual o Vice-presidente não se identificava, porque tinha sempre 

oportunidade de ver os projetos, as reuniões de câmara tinham vereadores também 

eleitos do partido do deputado aos quais podia pedir e reunir informação, podia ir ao 

mercado, e muitas pessoas dos mercados tinham conhecimento das propostas, já 

andavam há muito tempo a dialogar com eles, e podia ter havido ali um contributo 

diferente para a discussão política do assunto e não era adiá-la, porque a democracia era 

a discussão e votação e, de facto, os contributos ali podiam votar, resultavam da análise 

política das propostas do regulamento que eram claras. O documento era claro, não 

estava escondido e, portanto, podia ter sido objeto de uma análise da parte do deputado, 

como o foi noutros regulamentos.  

À Deputada Cristina Coelho disse que, sobre a questão da banca vegetariana, acreditava 

que houvesse um conjunto de consumidores interessados, era uma boa oportunidade, e 

deixou o desafio, que se ela conhecesse pessoas interessadas, e eram daqueles produtos 

que numa loja tinha espaço suficiente para gerar algum comércio. Disse também que, 

alguns dos produtores locais e os produtos que apresentavam poderiam não estar 

certificados de origem biológica, mas o conceito produção era tendo em conta alguns 

desses princípios, e portanto, o material que os produtores locais apresentavam, e alguns 

tinham alguma vocação para produção biológica, embora não estivesse devidamente 

certificada. Sobre a proposta do PCP, da deputada Joana Cartaxo sobre a questão de 

alterar os preços das lojas, tendo em conta a tipologia, deixaram muito claro que isso que 

tinha resultado dum processo de discussão com os operadores atuais, em que chegaram 
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à conclusão que efetivamente deveriam cingir 2 espaços que consideravam importantes 

para o mercado, que era a padaria e mercearia. Porque podiam correr o risco de 

concorrer a outro tipo de lojas, e tinha dado o exemplo duma garrafeira de vinhos ou 

congelados ou marisco ou de qualquer coisa, e ficar de fora a padaria. O que foi definido 

logo à cabeça era que uma padaria tinha que existir e tem que existir sempre, mas não 

fizeram uma distinção de preços, tendo em conta a realidade económica de cada uma 

delas, e do seu ponto de vista também não lhes parecia ajustado e não caia na lógica dos 

produtores locais, pois, ele irá quando quiser, à terça-feira ou ao sábado, só ao sábado, 

havia meses que não ia, havia meses que aparecia tendo uma presença pontual, 

enquanto as lojas não, tinham uma presença regular, tinham um negócio estabelecido, e 

com um nível de exigência diferenciado. Disse que tinha explicado também, qual era a 

diferença entre o preço da loja e o preço das bancas, as bancas que estavam no coração 

do mercado estavam prontas a ser usadas, como a peixaria, os hortofrutícolas, estava 

tudo pronto, não era precisavam fazer qualquer tipo de intervenção por isso o preço de 

€12, já as lojas terão que fazer intervenção, fazer investimento, os talhos ainda mais, e 

por isso o preço ser relativamente mais baixo. Depois, ponto 1: a questão da cafetaria do 

bar, ao contrário dos outros que tinha já falado, e o senhor que estava na cafetaria do bar 

não estava lá, não tinha direito a estar em 2004 tendo aparecido depois; ponto 2: a 

pessoa se quisesse ter um espaço a vender café ou para ter ali um atividade mais 

pequena, mas não podia ser de cafetaria porque não havia espaço no mercado provisório 

para fazer cafetaria, poderia ter sempre uma das lojas ajustada aquele tipo de atividade, 

não com as condições de uma cafetaria mas poderá ter aquela vontade e poderia sempre 

concorrer ao mercado futuro, e estavam a falar de uma realidade diferente no que dizia 

respeito à cafetaria, enquanto os talhos, as senhoras da peixaria, algumas não eram 

todas, tinham os seus direitos, podiam ter os seus direitos de 2004 quando se 

interromperam os contratos naquele caso concreto, não tinham conhecimento que a 

pessoa tivesse esse direito, que apareceu depois.  

Sobre as questões levantadas pelo deputado Carlos Conceição do PSD que falou sobre 

uma situação interessante, sobre a cobertura não tinha informação em concreto sobre o 

tipo de material. Sobre a questão das tabelas de preços, o PS concordava, e o tema tinha 

a ver, porque é que 2004 se isentou e porque é que entretanto, já com aquele executivo 

não se retomou a cobrança. Disse que a Câmara na altura quando notificou cada um dos 

elementos que estavam no mercado, assumiu num dos pontos, depois de dizer que os 

seus contratos estavam terminados, leu o que dizia no 3.º ponto: “da notificação referida 

deverá constar a título informativo, que a Câmara Municipal tudo fará para manter em 

funcionamento os locais e bancas do mercado municipal, até ao início das obras 

disponibilizando transitoriamente locais alternativos para o funcionamento do mercado 
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municipal, sem quaisquer encargos para os vendedores durante as obras”, havia ali, não 

um assumir de um direito, mas era-lhes transmitir a título informativo que as pessoas 

iriam gozar daquele não-pagamento, por outro lado, havia a questão que era muito 

interessante, a legalidade de não cobrar, mas cobrar taxas sob um contrato que não 

existia também não podia ser feito, teria que existir qualquer sustentação legal, um 

contrato, mas objetivamente eles não tinham de cobrar uma taxa de um contrato que não 

existia. Sobre as questões levantadas pela deputada Margarida Castelão acerca da 

isenção dos produtores locais, disse não lhe parecer ajustado e a total isenção não fazia 

muito sentido, e a proposta dos €0,50 parecia-lhe razoável. Disse que tinham uma 

intervenção mais contundente por parte do deputado José Pereira dos Santos que 

levantava ali algumas questões que o Vice-presidente abordou: o atual mercado de Leiria 

junto ao Maringá estava no coração da cidade, o que para ele era claro, podiam dizer que 

o coração era ali onde estava sentado naquele momento, mas dizerem que o mercado 

onde estava situado, ficava fora do centro de Leiria, não compreendia. Disse que, partir 

do princípio que o mercado que estava em funcionamento atualmente, estava bem e para 

quem lá ia todas as semanas, parecia que estavam a viver um sonho, porque se estava 

tudo bem, então concordava com o deputado, assim nem precisavam de regulamento, 

nem precisavam das obras e não faziam nada. Assumir que aquele mercado não 

precisava de intervenções e que não estava no centro da cidade, não lhe parecia que 

fosse um raciocínio equilibrado, as cargas e descargas irão funcionar na cave, mas disse 

que também podiam funcionar no rés-do-chão e a sugestão que o deputado parecia-lhe 

pertinente, se não ia ser usada aquela parte de trás podia haver alguma facilidade de 

utilização. Disse que não foi visitar mercados no estrangeiro, mas visitou os mercados 

que necessitavam de intervenções e como é que funcionavam, foi ver o mercado 

transitório do Bolhão, passou lá uma tarde inteira a reunir com os responsáveis e uma 

das coisas que perguntou foi sobre o funcionamento das cargas e descargas e era isso 

que interessava. O mercado transitório do Bolhão, era uma adaptação de uma loja da um 

Media Markt e adaptaram-na para mercado transitório enquanto decorressem as obras no 

Bolhão, e então as cargas e descargas eram duma loja naquela altura da Media Markt e 

não foi acrescentado, era metade, muito menos do que aquilo que ali tinham na cave do 

mercado de Leiria, o que eles fizeram foi uma organização de cargas e descargas onde os 

carros depois de descarregarem tinham de sair, tal como o nome dizia, era cargas e 

descargas, não estacionamento, claro que se houvesse sítio para estacionar melhor e a 

cave iria ter lugares disponíveis para estacionamento. Quem quisesse pagar podia ter um 

lugar de estacionamento, mas quem não quisesse pagar, tinha de sair e arranjar outro 

lugar para estacionar, o que teria que acontecer era um nível de organização que 

permitisse perceber a que horas cada um chegava, de modo a que não houvesse uma 

2019,INT,I,AV,16 - 31-01-2019



                
 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 7/2018, de 09 de outubro - Quadriénio 2017/2021  53 

sobreposição e depois tornar-se caótica a organização das cargas e descargas, e havia 

que perceber também aquele ambiente de carros em cima do passeio, como se se 

tratasse de um drive in do McDonald’s, era para acabar. Disse conhecer muita gente que 

ia lá colocar o carro e também via as cargas e descargas a colocar ali e que também 

devia ser disciplinado, com regras. Havia também a questão, se a pessoa podia ter uma 

banca ou mais que uma? Disse que sim, que podiam, que fazia sentido, e el já tinha 

falado com os produtores locais sobre isso, e podiam em vez de uma, comprar duas 

bancas, com um preço mais baixo tendo em conta que a proposta do PS seja aprovada, 

porque de facto, daquilo reparavam, alguns precisavam apenas de uma banca para expor 

outros irão precisar de duas, e portanto, haverá essa oportunidade na banca dos 

produtores. Sobre a questão do pagamento diário, disse que, o que tinha visto em 

Coimbra, Viseu, Braga, Portimão, para os produtores locais, era preço/metro2/dia 

também havia preço/metro linear/dia mas era tudo ao dia, se a pessoa quisesse reservar 

para o ano inteiro o seu lugar e quisesse pagar antecipadamente, não achava que 

houvesse problemas com isso, mas era uma questão de contabilidade, e havia algum tipo 

de facilidade. Continuou, falando sobre o artigo 4º, que as pessoas que estão ou não no 

mercado atualmente e eles já sabiam que não tinham contrato, tinham direito de 

preferência, e leu de seguida: “(…)a atribuição dos espaços de venda deve ser realizada 

com a periocidade regular, e ser aplicado a todos os lugares novos ou deixados vagos, 

podendo ficar sujeitos ao pagamento de uma taxa a fixar pelo município em  

regulamento, não podendo ser objeto de renovação automática. Nem pode, não devendo 

prever também condições mais vantajosas para o feirante cuja atribuição do lugar tenha 

caducado, ou para que o que as pessoas que com este mantenha vincos parentesco 

afinidade, vínculos laborais ou tratando-se de pessoa coletiva, vínculos de natureza 

societária (…)”, o artigo era claro e não se podia dar qualquer tipo de preferência a quem 

tenha ocupado ou caducado a ocupação no mercado, perante aquilo, disse várias vezes 

que se encontrassem dentro da lei algo que os pudesse ajudar para dizerem que eles 

ajudavam. Falou sobre a questão dos 20 anos ou 10 ou dos 15, os anos até foram 

combinados com as pessoas, falou com elas, e depois havia o senhor David da mercearia, 

que era uma das pessoas mais idosas que lá estava, tinha vontade de continuar com a 

mercearia, e então, em cima dos 80 anos ia pôr-lhe 20 anos? As pessoas que lá estavam 

já tinham muita idade, já era muito difícil motivá-las e ainda ia pôr-lhes 30 anos? Era 

engraçado, pois eram os mais idosos que tinham mais vontade em continuar, eram das 

pessoas mais dinâmicas, mais interventivas, portanto quanto mais tempo for dado, mais 

complicado se tornará para as idades das pessoas que estavam lá a operar, aceitarem ir 

ao mercado concorrer para um lugar. Os horários e os dias, foi um tema muito debatido 

com os produtores locais, eles chegaram e disseram que era importante que o horário 
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fosse até às nove, por causa da quantidade de carros estacionados à volta do mercado, 

quando as pessoas saíssem do trabalho, podiam passar no mercado e levar os saquinhos 

das compras para os carros. Aquela foi a sua sugestão e os produtores disseram que nem 

pensar, não estaria lá ninguém, queriam manter o mesmo horário, ou seja, até depois da 

hora de almoço, foi proposto ao domingo e também não quiseram pois era para 

descansar, faziam segunda, foi como eles quiseram, foi negociado. Se era a expectativa 

deles, iam manter assim, se o mercado corresse bem e se achassem necessário 

incrementar um horário diferente, o regulamento ia à Assembleia e mudava-se o horário, 

mas no aspeto do horário em 2 dias de funcionamento, foi articulado com eles. Disse que 

relativamente à questão da Figueira Foz, a obra de reabilitação que o deputado gostava 

tanto, foi feita pela mesma empresa que fez o de Leiria, podendo dar-se algum benefício 

de dúvida sobre esse aspeto. Acerca a questão levantada pela deputada Beatriz Vaz sobre 

se havia contratos, já tinha respondido, e efetivamente não se cobrou e havia uma 

deliberação nesse sentido que dizia que ia ficar isento e tal e, por outro lado, os contratos 

não existiam, mas não tinham matéria suficiente para ir cobrar dinheiro, mas admitiu que 

do ponto de vista legal, pudesse não ter sido a melhor decisão. Sobre a questão das 

juntas de freguesia estava explicado, o Presidente de Junta da Maceira ligou-lhe a chamar 

a atenção que não ia praticar aqueles preços, e de facto, estava salvaguardado ali, os 

mercados atualmente eram através de contratos-programa, o da Maceira, Monte Real, 

fazendo eles a própria gestão, mas no futuro com aquilo que estava a ser preparado em 

termos de descentralização do Governo para as Câmaras e depois das Câmaras para as 

freguesias, alguns mercados municipais ficarão na posse direta das freguesias e então, 

terão liberdade total para definir qual era o regulamento de funcionamento ou não, mas 

não existia ainda lei sobre aquela matéria, mas falava-se sobre isso. Sobre a questão da 

experiência, se aquilo foi ou não estudado ou trabalhado, a equipa que fez aquele projeto 

trabalhou no MARL que era o mercado abastecedor de Lisboa, o MARL tinha uma outra 

empresa que tomava conta de mercados abastecedores, saíram de lá tinham a 

experiência de mercados sabiam como funcionava, fizeram o da Figueira da Foz estavam 

a fazer o de Viana do Castelo, e portanto, tinham o conhecimento, tiveram o 

conhecimento suficiente para apresentar aquela proposta pela qual acreditavam que ia ter 

sucesso. Não houve ali um tratamento desleixado, achavam que houvera ali um trabalho 

consistente com aquela dificuldade, não era um mercado de raiz porque eles não 

puderam criar se calhar o mercado ideal, tiveram que adaptar ao existente e cumpriram 

com alguns princípios que era colocar tudo em piso térreo, dividir as coisas, colocá-las 

todas juntas, a lógica das lojas estarem abertas para dentro, portanto, havia ali um 

conjunto de preocupações que eles lhes explicaram e com os quais se identificavam.  
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O Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida Sequeira, antes 

de colocar o ponto a votação, relembrou que havia uma proposta do grupo municipal do 

PS que propunha a alteração do preço do valor da taxa de ocupação dos produtores 

locais, de €2/metro2/dia, para €0,50/metro2/dia, portanto, menos €1,50/metro2/dia. O 

Vice-Presidente da Câmara afirmou concordar com a mesma, mas duvidando ter poderes 

para fazer a alteração, apenas o Presidente da Câmara teria esses poderes, e não estava 

presente. Decidiu-se votar a proposta em separado pois o Presidente considerou ter essa 

competência. Deu a palavra ao deputado Domingos Carvalho que, da bancada disse que 

não estava a ser cumprida a questão processual. 

Intervenção do senhor Deputado Domingos Carvalho (PSD)   

Cumprimentou os presentes. 

Disse que o que estava em causa era que havia uma proposta aprovada em reunião de 

Câmara, cumpria-lhes a eles decidir sobre a proposta decidida na Câmara, não a podiam 

alterar, não tinham capacidade protestativa para decidir uma decisão da Câmara. Não lhe 

podiam fazer qualquer alteração, foi aprovada em termos de reunião do Município e 

aquela proposta era um bloco, não tinha qualquer capacidade que eles alterassem, não 

podendo ser alterado de forma qualquer.  

Intervenção do senhor Deputado José Pereira dos Santos (PS)   

Esclareceu que na sua opinião a maneira correta seria votar o regulamento dos mercados 

como foi apresentado e posteriormente votar as outras propostas que se aprovadas 

alterariam o regulamento. 

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

colocou a proposta do regulamento dos mercados a votação. 

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

abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 70.º do RJACSR e na alínea g) 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 11 votos contra e 3 abstenções, aprovar a proposta da Câmara 

Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 25 de setembro de 2018, cujo 

teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar o Regulamento Interno dos 

Mercados Municipais do Concelho de Leiria. 

Declaração de voto do deputado José Pereira dos Santos (PS) 

Transcrição: 

Votei contra o Regulamento interno dos mercados municipais de Leiria, por duas ordens 

de razões: 1) Porque algumas normas violam a lei. 2) Porque o Regulamento se for 

aplicado integralmente impede o funcionamento do mercado tal como o conhecemos e, a 

prazo, total esvaziamento de vendedores e de clientes.  

As razões jurídicas:  
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A norma contida na alínea d) do n.º 5 do art.º 8.º do Regulamento aprovado, viola de 

forma clara e frontal o disposto na alínea c) do Dec. Lei 10/2015.  

No Regulamento diz-se que as bancas de produtores locais em lugar de terrado são 

“locais de venda situados no exterior do mercado municipal”.  

O art.º 68.º alínea c) de Dec. Lei 10/2015 diz que “lugares de terrado são locais de venda 

situados no interior dos edifícios municipais”.  

Essa norma do Regulamento é nula nos termos do art.º 294.º do Código Civil.  

É também nula a norma do n.º 3 do artigo 13 do Regulamento quando conjugada com o 

organograma interno do mercado que prevê para cada espaço de venda em banca, áreas 

entre 7,42m2 e 7,50m2, e para os produtores locais a área de 2,18m2 por banca.  

Essas áreas são manifestamente insuficientes para a comercialização dos produtos, 

nomeadamente hortícolas e frutícolas.  

Dessa forma viola o disposto no art.º 69.º alínea d) do Dec. Lei n.º 10/2015, que impõe 

que os mercados disponham de espaços “com dimensões adequadas ao volume de 

vendas e natureza dos produtos”.  

Quem elaborou o Regulamento não teve isso em conta.  

O disposto na alínea b) do n.º 6 do art.º 15.º do Regulamento viola o princípio da 

igualdade previsto no n.º 2 do art.º 13.º, a Constituição da República Portuguesa e o 

disposto no art.º 1671.º do Código Civil, pois discrimina os casados e unidos de facto e é 

atentatório do direito à liberdade de escolha de profissão previsto no n.º 1 do art.º 47.º 

da Constituição e o direito ao trabalho previsto no art.º 58.º do texto fundamental.  

Essa alínea do Regulamento proíbe a um dos cônjuges casados, ainda que com separação 

de bens, e aos unidos de facto de exercerem uma profissão no mercado se o outro lá 

exercer a dele. Parece-me ilegal e inconstitucional.  

A alínea c) do n.º 1 do art.º 19.º do Regulamento deixa uma porta escancarada à 

arbitrariedade, além de ser um absurdo jurídico. Aí se diz que: “não há lugar à atribuição, 

nomeadamente, nos seguintes casos:  

c) Quando houver presunção de conluio entre os concorrentes.”  

A palavra nomeadamente, desacompanhada de qualquer outro vocábulo, deixa 

subentender que, além dos casos enumerados pode haver outros em que não haverá 

lugar à atribuição.  

Ora, a norma tem que ser taxativa.  

Mas mais importante que isso é não se dizer quais os factos ou actos que alicerçam a 

presunção.  

Além disso, para se “ presumir” o conluio não se diz quantos concorrentes têm que estar 

envolvidos para não haver lugar à atribuição.  

2019,INT,I,AV,16 - 31-01-2019



                
 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 7/2018, de 09 de outubro - Quadriénio 2017/2021  57 

Também não se diz se o conluio entre dois concorrentes afecta todo o processo de 

atribuição dos espaços ou só alguns.  

Tal como está redigida, a norma pode ser facilmente impugnável e paralisar por muito 

tempo, o início da actividade do mercado.  

As razões políticas:  

É minha profunda convicção que este Regulamento foi feito à medida para se adaptar às 

obras que vão ser feitas no edifício do mercado municipal.  

O conceito que se pretende impor é desajustado da funcionalidade e operacionalidade do 

mercado que ficará desadequado para a finalidade que tem sido a sua.  

A exiguidade das bancas, a enorme dificuldade que os vendedores irão sentir nas cargas 

e descargas, aliadas à obrigatoriedade da permanência no mercado todos os dias de 

Terça a Sábado, irão desmotivar muitos dos operadores actuais e não serão atractivas 

para outros.  

Não se compreende porque é que se irão concentrar todos os comerciantes na acanhada 

ala poente e deixar sem destino conhecido a ala nascente.  

A menos que se tenha em vista promover a instalação de uma actividade cuja revelação 

actual seja politicamente sensível, não se vê a lógica da opção.  

O Regulamento aprovado prevê a instalação dos produtores locais fora do edifício do 

mercado.  

Além de ser ilegal, como acima se referiu, não é compreensível que se retirem da cave 

aqueles que dão alma e vida ao mercado e se mandem, literalmente, para a rua.  

O Sr. Vice-presidente da Câmara disse na Assembleia Municipal que poderiam continuar 

na cave se assim o desejassem.  

Se assim é, deveriam ter sido interrogados e o Regulamento reflectir a decisão tomada, 

caso contrário estar-se-á a desrespeitar o Regulamento.  

A área das bancas dos produtos locais é minúscula e só se compreende se ficarem no 

espaço exterior que é também ele exíguo para os acomodar a todos.  

Porém o espaço da cave é suficientemente amplo para permitir bancas maiores que as 

que estão previstas. Nesse caso, não se compreende que o Regulamento preveja a área 

de 2,18m2 para cada produtor.  

A opção certa era trazer o mercado dos produtores para o rés-do-chão da ala nascente. 

Tem espaço suficiente, é arejada e podia ficar com luz natural.  

Na cave continuarão mal instalados o que não se compreende por haver lugar a nível do 

rés-do-chão que está sem destino conhecido.  

O Regulamento é demasiado restritivo quanto aos produtos que podem ser 

comercializados pelos produtores locais.  
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Não veria inconveniente em que pudessem vender produtos de produção local 

comprovada, apesar de não serem também sua produção própria.  

Se um produtor local tiver vendido todas as cenouras ou todas as maçãs da sua 

produção, não me perece mal que possa vender outras, compradas a um vizinho que não 

vendeu as suas todas.  

Esta é uma opção do Regulamento que não é imposta por lei.  

É altamente lesiva dos interesses dos produtores locais e é, em consequência, 

desmotivadora para muitos deles.  

A área das bancas dos comerciantes é demasiado exígua para a maior parte deles. Em 

7,50m2 é impossível fazer uma exposição minimamente aceitável para as hortícolas e 

frutícolas e para as peixarias.  

Por comparação prevêem-se áreas entre mais do dobro e quíntuplo para as lojas, sendo 

as áreas dos talhos entre seis a sete vezes maiores que as das peixarias, o que nada 

justifica.  

Também não concordo com o prazo de atribuição de 10 e 15 anos para as bancas e para 

as lojas. Esse prazo não permite a um jovem ou até a uma pessoa com cerca de 40 anos, 

pensarem num negócio que terá uma duração de apenas 10 ou 15 anos.  

A lei impõe um prazo, mas não fixa esse prazo.  

Entendo que os prazos de concessão dos espaços é limitativo da continuação dos actuais 

titulares das bancas e do aparecimento de novos operadores, pelo que deveriam ser mais 

dilatados, sem embargo de poderem ser denunciados a todo o tempo pelo comerciante ou 

transmitido aos filhos que com eles trabalhassem.  

O regulamento de atribuição das bancas dos produtos locais é absurdo. Não é aceitável 

que a atribuição seja feita diariamente e por ordem de apresentação do pedido. É 

potenciador de conflitos graves entre os intervenientes se não forem capazes de ter o 

bom senso que faltou a quem redigiu o Regulamento.  

Por outro lado, desorienta os clientes que, naturalmente, gostam de saber onde está 

situado o seu fornecedor habitual e os produtos que precisa de comprar.  

É mais um factor a desmotivar quer a participação dos vendedores, quer a dos 

compradores.  

Entendo que as cargas e descargas no piso subterrâneo como previsto no artigo 30.º, n.º 

3 é altamente incómodo para os operadores. Deveria continuar a fazer-se pelo rés-do-

chão no lado poente, pois se os produtores locais permanecem na cave não se justifica 

que as cargas e descargas vão também para a cave. Poderiam fazer-se ao nível do rés-

do-chão debaixo da pala que o projecto prevê?   

Por fim, não concordo com a interpretação que quem elaborou o Regulamento faz do 

disposto na alínea a) do n.º 1 e no n.º 4 do artigo 80.º do DL 10/2015.  
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Como resulta expressamente do texto do n.º 4, as regras previstas na alínea a) do n.º 1 

aplicam-se “a todos os lugares novos ou deixados vagos”.  

Ora, não pode considerar-se que os lugares actualmente ocupados pelos comerciantes 

tenham sido deixados vagos. Efectivamente estão ocupados, logo não foram deixados 

vagos. E não são novos porque já existem no mercado.   

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

colocou de seguida a votação, a proposta de alteração das taxas feita pelo PS, que foi 

aprovada por maioria com 4 votos contra e 3 abstenções.  

Declaração de voto dos deputados que votaram contra feita pelo senhor Deputado Carlos 

Conceição (PS)   

Partiram para aquele tema muito disponíveis e votaram contra por 2 motivos: ficaram 

felizes quando o PS apresentou a proposta que foi ao encontro daquilo que foi a proposta 

dos vereadores na Câmara, porque era possível ali fazer algo que na reunião de Câmara e 

na Câmara os vereadores da oposição sugeriram e não foi possível, ficaram todos 

satisfeitos com aquela abertura e estavam disponíveis para votar a favor. Mas houve 2 

nuances, a 1ª era que tinham a sensação que estavam a prestar um mau serviço naquele 

tema, porque depois das excelentes intervenções que ali houvera, ficaram todos sem 

exceção, convencidos que era possível melhorar aquele regulamento. Disse que era 

possível melhorá-lo e os inputs do senhor deputado foram essenciais, sendo possível 

fazer ali um trabalho melhor que os utilizadores do mercado, os lojistas e os feirantes, e 

ficaram com aquela sensação de derrota, porque havia condições objetivas para fazer um 

trabalho melhor e não foram capazes de o fazer. Votaram contra também porque, na sua 

opinião, era o entendimento deles, que a Assembleia como disse o deputado Domingos de 

Carvalho, não era competente para fazer a alteração. A proposta foi da Câmara Municipal 

e cabia à Câmara Municipal levar nova proposta para ser aceite ou recusada, porque a 

elaboração das taxas aplicáveis ali, essa definição e apresentação dessa proposta, não era 

competência da Assembleia Municipal, mas sim da Câmara.  

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

colocou de seguida a votação, a proposta de alteração das taxas feita pelo PCP, que foi 

rejeitada por maioria com 1 voto a favor e 4 abstenções. 

Ponto 

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

discussão e votação; 

Resumo: O “Regulamento Interno do Controlo de Assiduidade e Pontualidade do Pessoal 

da Câmara Municipal de Leiria”, actualmente em vigor, foi aprovado pela Câmara 

Municipal de Leiria na sua reunião de 22 de Fevereiro de 2007. 
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Dado o lapso de tempo, entretanto decorrido, ou seja, mais de 11 anos, e verificando-se 

que o referido Regulamento se encontra desconforme, por um lado, com o regime 

posteriormente aprovado da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LTFP) e, por 

outro, com algumas lacunas e sem a densificação necessária à devida aplicação do novo 

regime legal de duração e organização do tempo de trabalho. foi elaborado um “Projeto 

de Regulamento de Duração e Organização do Tempo de Trabalho”, que foi objecto de 

deliberação tomada pela Câmara Municipal na sua reunião de 15 de maio de 2018, tendo 

esta decidido submete-lo a discussão pública pelo período de 30 dias, a contar da 

publicação do Aviso n.º 8208/18, publicado no Diário da República, 2.ª Série – n.º 115, 

de 18 de junho de 2018.  

Decorrido o prazo de discussão pública e analisados os contributos de trabalhadores e 

organizações sindicais apresentados no decurso deste período, o documento submetido a 

discussão pública foi objecto: 

a) De alteração da redação dos artigos 1.º, 2.º, 4.º, 5.º, 14.º, 24.º, 29.º, 34.º, 36.º, 

40.º, 41.º, 42.º, 56.º, 63.º, 66.º, anterior 77.º e 78.º; 

b) De eliminação do artigo 74.º e em consequência foram renumerados os artigos 

subsequentes. 

Após o cumprimento das diligências e procedimentos indicados, a Câmara Municipal, na 

sua reunião extraordinária de 25 de setembro de 2018, deliberou aprovar o “Regulamento 

de Duração e Organização do Tempo de Trabalho” e propor à Assembleia Municipal que o 

aprove - ao abrigo da sua competência prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – sendo este o objetivo da deliberação, 

oportunamente distribuída. 

Intervenção do Vice-Presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes  

Disse que aquele regulamento foi aprovado em reunião de Câmara, em que houve um 

período de discussão pública conforme a lei, onde receberam vários contributos de 2 

sindicatos e de 31 trabalhadores do Município, todas elas foram analisadas, a seguir à 

recepção das propostas, houve alteração a alguns pontos, tendo o documento já 

consolidado e que também foi aprovado por unanimidade em reunião de Câmara.  

Intervenção da senhora Deputada Joana Cartaxo (PCP)   

Transcrição: 

Depois das tão condenáveis quão ineptas afirmações do presidente da Câmara ao Região 

de Leiria, aliás na esteira das que aqui lamentavelmente proferiu na última sessão, a 

proposta do Regulamento de Duração e Organização do Tempo de Trabalho aprovada 

pelo PS e PSD na Câmara Municipal tem, inevitavelmente, de ser vista como tratando-se 

de um instrumento administrativo injurioso que visa desconsiderar e intimidar os 

trabalhadores.  
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Para além disso e adquirindo aspectos de enorme gravidade, declarar, como fez ao 

Região de Leiria o presidente da Câmara, que no projecto inicial «havia uma faculdade de 

os funcionários entrarem até às 9h15, e nós alterámos isso …» soa a acto punitivo, a 

efectiva retaliação. 

Até o léxico neste projecto é ofensivo, ao estilo da cartilha neoliberal. Pelo prisma 

conservador desta maioria, o estatuto do trabalhador estudante ou a protecção na 

parentalidade conferem «regalias». As pretensas regalias surgem no projecto de 

regulamento, por exemplo, no n.º 1 do art.º 6.º, no art.º 7.º, no n.º 1 do art.º 42.º ou 

nos n.º 1 e n.º 2 do art.º 48.º. 

Regalias são mordomias e privilégios. Os trabalhadores não têm regalias, os 

trabalhadores têm direitos, sempre conquistados com muito sacrifício e luta. Vida 

regalada, como é bem sabido, têm outros. 

O projecto do PS e PSD consagra o horário rígido «como horário de trabalho comum a 

todos os trabalhadores» (n.º 1 do art.º 16.º). Nos tempos que correm, salvo para os 

serviços de atendimento ao público, isso não é a solução mais adequada para a natureza 

do trabalho administrativo. Hoje são muitas as empresas de consultoria e serviços 

públicos administrativos que têm como horário de trabalho comum o horário flexível. 

Parece-nos que também no Município de Leiria este devia ser o horário a adoptar como 

horário comum. 

Ou isso ou manter o crédito de três horas e meia por mês para que os trabalhadores 

possam, com dignidade e autonomia, tratar de diversos assuntos de natureza pessoal, ou 

compensar pequenos atrasos que podem ocorrer.  

Uma solução (horários flexíveis) ou outra (crédito mensal de horas) tem ainda o mérito 

de reduzir a carga burocrático-administrativa. Quem leu os quadros com as principais 

propostas apresentadas constatou que essas são, em alternativa, das propostas mais 

comuns.  

Se entram às 9h15 e saem às 12h45 em vez de entrarem às 9 horas e saírem às 12h30 

qual é a diferença? Por outro lado, horários flexíveis permitem uma melhor distribuição 

dos fluxos de tráfego, diminuindo perdas de tempo em engarrafamentos e contribuindo 

para reduzir a poluição atmosférica. 

Todos os responsáveis pela gestão de recursos humanos devem saber que os 

trabalhadores que utilizam computadores como meio de trabalho habitual devem realizar 

pausas de hora a hora. Este projecto de Regulamento, com um pendor regulamentista 

surpreendente, é, no entanto, omisso quanto a isso. E até faz o contrário, num tom 

imperativo, quando, parecendo vociferar-se, se inscreve que «os trabalhadores estão 

sujeitos ao cumprimento dos seguintes deveres e obrigações gerais: 
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«prestação de trabalho com continuidade e sem quaisquer interrupções ou intervalos para 

além dos previstos na lei ou no presente regulamento» (alínea b) do art.º 49.º). 

E não consideramos aceitável que os trabalhadores fiquem sujeitos ao vexame de solicitar 

«autorização para todas as ausências do serviço ou interrupções na prestação do 

trabalho» (alínea d) do art.º 49.º). Um trabalhador tem o direito de ir a uma consulta; 

não tem nada que mendigar autorização para se deslocar ao médico.  

No art.º 56.º do projecto de regulamento consagram-se regras draconianas para os 

«atrasos nas entradas», título já por si ofensivo. 

Quando os trabalhadores ficam, porque têm um elevado sentido de responsabilidade num 

quadro de escassez de trabalhadores em diversos serviços, como reconhece o presidente 

da Câmara na citada entrevista, para além da hora de saída e sem qualquer retribuição 

por esse trabalho efectuado em excesso, aqui chamado de «trabalho suplementar não 

autorizado» (art.º 68.º), o que se consagra é uma perda de oportunidade pelo 

reconhecimento da iniciativa e responsabilidade dos trabalhadores. Podia aqui ser criado 

um mecanismo de compensação, mas não quiseram isso. 

A duração das interrupções no período de trabalho para refeições ligeiras previstas no n.º 

1 do art.º 58.º (15 minutos), são muitas vezes insuficientes de acordo com todos os 

trabalhadores que ouvimos porque a afluência ao bar é concentrada em períodos de uma 

hora. Em determinados momentos 15 minutos pode ser o tempo de espera para serem 

atendidos.  

A sugestão avançada é que o bar estivesse sempre aberto, como acontece em muitos 

serviços públicos, evitando-se grandes picos de afluência. Para isso é preciso dotar os 

serviços de bar de mais pessoal. 

Recolhemos opiniões de trabalhadores e do STAL - Sindicato dos Trabalhadores da 

Administração Local. As opiniões, muitas, que colhemos são de grande repúdio pela 

proposta e as mais recentes também de indignação pelas declarações do presidente da 

Câmara ao Região de Leiria. 

O repúdio generalizado é um sinal de que os trabalhadores estão atentos e não se deixam 

atemorizar por ameaças veladas. 

Do que analisámos, fica-nos a convicção de que este regulamento não vai melhorar a 

eficácia da gestão. Conjugando o projecto de regulamento com as declarações do 

presidente da Câmara também fica claro que não há nenhum objectivo de melhorar a 

eficácia, muito menos de respeitar a dignidade dos trabalhadores. 

O STAL não foi, ao contrário do que dispõe norma imperativa da lei, ouvido 

propositadamente neste processo. «Na elaboração do regulamento interno (…) é ouvida a 

comissão de trabalhadores ou na sua falta, quando existam, a comissão sindical ou 
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intersindical ou os delegados sindicais» (n.º 2 do art.º 75.º da LGTFP – Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas). 

Este é um projeto de regulamento interno (art.º 75.º da LGTFP) e não externo, portanto 

nunca devia ter sido posto em discussão pública para toda a gente, como, no entanto, foi 

feito em mais um acto de desrespeito pelos trabalhadores. 

Este é um documento que enferma de concepções de gestão de recursos humanos 

retrógradas e entendidas pelos visados como injustas e repressivas. Como consequência 

agravou-se a desmotivação geral entre os trabalhadores. 

Apesar de tudo é possível corrigir e melhorar. Fazemos esse desafio ao PS com a 

proposta que apresentamos para que este assunto não seja votado hoje mas desça a 

uma comissão específica de proceder à retificação e melhoria.  

Se o PS não aceitar a nossa proposta votaremos contra. 

Intervenção da senhora Deputada Maria Manuela Pereira (BE)   

Transcrição: 

O Bloco de Esquerda considera esta proposta, relativamente aos trabalhadores do 

Município, totalmente inadequada e de um centralismo preocupante, no Presidente da 

Câmara, de todas as decisões. 

A necessidade de controle sobre os trabalhadores ou revela não existir capacidade de 

gestão dos mesmos, ou tiques muito preocupantes, direi até, de caráter autocrático. 

A preocupação de "controle" sobre as pessoas nunca resulta numa boa produtividade nem 

valoriza o respeito, só o medo. Neste caso o Município até preconiza ir mais longe do que 

a lei. Preocupante! 

Porque não podemos de modo nenhuma aceitar posicionamentos deste tipo em relações 

laborais, iremos votar contra. 

Intervenção do senhor Deputado Luís Pinto (PS)   

Disse que tinha pena que não estivesse ali o Presidente da Câmara, porque queria dizer-

lhe dizer que era preciso ter muita coragem para apresentar uma proposta daquelas. Não 

era fácil perante a legislação que tinham, gerir naquela área pública e muito menos em 

casas com muitas centenas de trabalhadores, como era o caso da Câmara Municipal de 

Leiria onde a maioria dos trabalhadores eram pessoas dedicadas, competentes, sérias, 

pessoas que mereciam toda a consideração, mas como reconhecia o senhor Presidente de 

Câmara, havia abusos, dificuldades de disciplinar determinados comportamentos que 

colocavam em causa o trabalho dos colegas que faziam com que outros tivessem que 

trabalhar mais para aqueles que trabalhavam menos e que, aos olhos de muitos cidadãos 

não cumpriam, e não era por acaso que eles, funcionários públicos, eram tão mal vistos 

pelo tipo de prestação que muitas vezes não faziam mas tinham uma má imagem junto 

dos cidadãos, porque alguns não cumpriam nem atendiam, como os cidadãos precisavam 
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e mereciam que acontecesse. Não era fácil, e sobretudo em política, em Portugal era 

muito difícil fazer grandes reestruturações, falava-se sempre em reformas e elas eram 

muito difíceis, por ser difícil haver consenso entre partidos, entre vontades, e 

normalmente os regulamentos daquele tipo e apertando-se um pouco o crivo, os políticos 

adiavam sempre aquele tipo de tomada de posição. Era por aquelas razões que gostava 

de ter dado os parabéns a pela coragem ao Presidente Raul Castro, não tanto pela 

proposta que gostaria que não fosse aquela, não fosse necessária, e ele tinha uma visão 

pessoal e nalgumas coisas também ia gerindo em muito semelhante a algumas das 

propostas que ouviu da deputada do Partido Comunista dizer, partilhava muito mais 

daquele tipo de soluções, mas que eram muito difíceis de aplicar quando dirigidas a 

centenas de pessoas e quando uma minoria dessas pessoas não respeitava não havendo 

instrumentos para ter uma ação diversificada, corretiva de intervir no sentido de abusos e 

de pessoas com menos escrúpulos e não cumpriam, passassem a cumprir. Não havia de 

facto, muitos instrumentos para combater os incompetentes, para combater aqueles que 

que julgam que ter um lugar na administração pública era um emprego de excelência 

para não fazer nada e havia gente que pensava e executava assim, não havendo muitas 

vezes instrumentos para combater e sendo muito difícil fazê-lo. Esperava sinceramente 

que algumas das medidas daquele regulamento fossem transitórias, de curta duração e 

que eles possamos não quantificar em termos de tempo, mas que pudessem dali a algum 

tempo, fazer retificações e alterações, tendo em conta que o regulamento ia ajudar a 

corrigir alguns comportamentos e situações que lhes permita, de facto, encarar as coisas 

de outra maneira. Aquele regulamento previa também que passasse a ser dado o dia 

aniversário aos trabalhadores, e o que pediu ao executivo da Câmara, mas no fundo a 

todos eles, era fazer propostas concretas, não só no campo dos princípios, mas também 

no sentido de se alterar uma alínea, ou criar mecanismos de gestão que permitissem, de 

facto, correções do que estava mal sendo nesse sentido que via aquela proposta, muito 

corajosa, determinada e musculada, mas que servisse para corrigir o que estava mal e 

que eles num curto espaço de tempo, pudessem ir ali corrigir alguns daqueles pontos, 

tendo em conta que aquele regulamento terá efeitos positivos, no sentido de penalizar os 

que não cumpriam sendo isso o que se pretendia. Deviam também encontrar uma forma 

de premiar a excelência, os mais dedicados, mais competentes, aqueles que de facto, se 

levantavam o menos tempo possível da cadeira, que cumpriam, que atendiam melhor, 

eram mais simpáticos, trabalhavam melhor os processos, e disse estar mais preocupado 

com isso, porque achava que os mais cumpridores que não eram aqueles que mais 

estavam contra aquele regulamento, porque também ninguém ia mendigar nada, 

havendo uma justificação relativamente ao atraso, o que podia acontecer, uma ausência, 

estava previsto que acontecesse e o que se pretendia era corrigir abusos. Havia várias 
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estratégias, aquela um pouco mais musculada, esperavam que tivesse rapidamente 

sucesso e resolvesse as situações, e pudessem ter ali também no futuro, ainda mais 

propostas além daquela do aniversário, ainda mais propostas que premiassem aqueles 

que trabalhavam mais e melhor.  

Intervenção do Vice-Presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes  

Disse que no essencial pelas intervenções que ouviu, não fez comentários sobre aquilo 

que o senhor Presidente falou na entrevista que deu, porque cabia-lhe a ele justificar-se. 

Da experiencia que tinha dos 9 anos como vereador na Câmara de Leiria, e só para que 

se tivesse uma ideia, aquela Câmara era a do país com mais de 100 mil habitantes, 

capital de distrito com um menor número de trabalhadores por habitante, gastava 20% 

do orçamento em recursos humanos, onde atualmente havia cerca de 600 trabalhadores 

numa Câmara com uma grande dimensão, ambição e com os resultados que 

apresentavam e que devia ter uma ação humana muito capaz para conseguir alcançar os 

objetivos a que se têm proposto, e portanto, a questão da avaliação não poderia ser 

nunca colocada naquele âmbito do regulamento, o método de avaliação estava definido, 

os dirigentes e os vereadores definiam os objetivos aos seus funcionários, tinham metas a 

atingir, eram negociadas, avaliadas e a dinâmica, produtividade, resultado, os objetivos 

eram avaliados no âmbito do SIADAP e não no âmbito daquele regulamento. 

Relativamente àquela matéria não tinha nada a apontar, achava que Leiria tinha provas 

dadas sobre a sua capacidade de realização, tinha uma Câmara capaz, com funcionários 

competentes para desempenhar as suas funções, e naturalmente, naquele aspeto achava 

que iam dando provas de que conseguiam realizar e resolver problemas à comunidade, 

com os poucos recursos que tinham, ele queixava-se que de facto, necessitavam de mais 

massa crítica, porque o que estava a acontecer não era exclusivamente da autarquia de 

Leiria, havia gerações, camadas de gerações de funcionários públicos que iam saindo da 

Administração Pública, não era só das Câmaras que levavam um conhecimento 

acumulado ao longo dos anos para fora da Administração Pública, e se houver cuidado na 

renovação dos quadros, o conhecimento saía e não ficava ninguém com ele. Aquele ritmo 

foi interrompido no período da troika onde não se contratou ninguém, havendo uma 

decalagem de 10 anos em que se não tiverem cuidado, irão ter muita dificuldade em ter 

conhecimento suficiente dentro das Câmaras, não era só o caso da de Leiria, achava que 

era um problema generalizado. Disse que havia muitos pormenores relativamente à 

gestão de recursos humanos na função pública, que tinham muito a ver com o ambiente 

que se vivia atualmente, se há um tempo atrás a juventude queria um emprego para o 

resto da vida, atualmente os jovens quadros queriam projetos diferentes, a sua fixação à 

terra era muito mais difícil, portanto, havia esse problema acrescido ao futuro da 

Administração Pública. Havia uma questão mais profunda para falar sobre a qualidade dos 
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recursos humanos, a atratividade, os salários que um funcionário público recebia, e não 

falava dum dirigente, falava dum técnico superior ou mesmo um abaixo, um assistente 

operacional ou um assistente técnico e muitos deles a desempenhar funções acima da sua 

responsabilidade e tinham muitos nesses casos, tinham um valor hora de remuneração 

muito baixo ao nível da sua responsabilidade e nesse aspeto não podia apontar nada e 

achava que a Câmara tinha boa massa humana. Sobre o principal problema daquele 

regulamento e que gerou mais polémica, era que existia um crédito horário para atrasos 

de cerca de 210 minutos/mês que permitia que uma pessoa sempre chegasse atrasada, 

justificasse automaticamente não sendo preciso executar qualquer tipo de justificação. 

Perguntou, porque quis perceber quem é que usava aquele crédito, e curiosamente no 

mês de junho, dos 619 funcionários, 13,6%, ou seja, 84 pessoas, usaram esse crédito 

como justificativo, não estavam a falar duma utilização generalidade, era dum conjunto 

de pessoas que usaram, o direito assistia-lhes, mas havia uma questão importante e que 

foi levantada pela deputada: qual era o problema de chegar às 9h15? Por exemplo, a 

porta do castelo que abria às 9h00, e se toda a gente decidia chegar às 9h15, a pessoa 

estava à espera desde as 9h00 para entrar? Era importante que não se pudesse 

massificar, adensar em algumas situações aquela utilização dos 15 minutos que já sabiam 

que não era utilizada pela maioria dos funcionários da Câmara, que aquele tipo de 

justificação nem era utilizada, e aquela questão dos atrasos, e eles eram sempre 

possíveis desde que ponderados, as saídas para ir ao médico eram possíveis, tinham de 

ser pedidas e não era a figura do Presidente da Câmara que tinha o poder absoluto, a 

decisão, ele não ia conseguir tomar decisões dessas, ia delegar seguramente nos 

vereadores e nos seus dirigentes, porque era humanamente impossível o presidente da 

Câmara conseguir fazê-lo, e não tinha que o fazer, pois tinha entre outras coisas, que 

governar o concelho, portanto, tinha esse poder assim como tinha o poder da despesa, do 

assumir despesas, e que depois delega nos seus vereadores, e dizia até que montante 

podiam gastar, mas o poder estava-lhe entregue a ele e depois havia um despacho a 

delegar por ali abaixo, na sua cadeia de comando, nos dirigentes, nas pessoas que 

podiam avaliar o motivo do atraso, da saída, naquilo que era uma relação no seu 

entender, era normal e ele fazia assim com as pessoas com que lidava diretamente. No 

que dizia respeito às justificações não havia ali qualquer tipo de tentativa de centralização 

das autorizações todas, parecia-lhe um exagero pensar que o Presidente queria assumir 

esse poder para o seu lado. Disse que havia a questão que não consta ali mas já tinha 

sido assumido também e acabava por ser uma novidade, que era a possibilidade do dia 

de aniversário ser tirado, no âmbito do acordo coletivo de trabalho e no essencial as 

principais dúvidas existentes era o crédito e a questão dos atrasos, a tolerância. Aquela 

capacidade de gestão dos recursos humanos, devia estar o mais próximo possível do 
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recurso e daquilo que era o seu dirigente direto, e essa capacidade de poder controlar e 

justificar os motivos era de quem estava diretamente a lidar no dia-a-dia com a pessoa, 

parecendo-lhe natural que depois na pirâmide organizacional viesse a descer até se poder 

justificar os atrasos.  

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

colocou o ponto a votação.   

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

decorre das disposições conjugadas da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e da 

alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, deliberou por maioria com 2 votos contra e 3 abstenções, aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 25 de 

setembro de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar o 

Regulamento de Duração e Organização do Tempo de Trabalho. 

 

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

esclareceu que no artigo 25.º no número 3 do anexo 1.º da Lei 75/2013, dizia quais as 

matérias em que a Assembleia podia alterar e o que não podia alterar aquilo que vinha da 

Câmara. Naquele anexo da lei, só havia 3 assuntos que a Assembleia não podia alterar, o 

primeiro era o plano e orçamento, o segundo tinha a ver com o adquirir, alienar ou onerar 

bens imóveis de valor superior a mil vezes a unidade RMMG, e o terceiro, aprovar a 

criação ou reorganização de serviços municipais ou serviços municipalizados, também não 

podiam ser alterados ali. Todos os outros assuntos podiam ser alterados pela Assembleia, 

e estiveram bem na maneira como procederam.  

Ponto 

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

PLANTAS, LDA - EMPREENDIMENTO DE CARÁTER ESTRATÉGICO – Apreciação, 

discussão e votação. 

Resumo: Submete-se à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal para efeitos de 

reconhecimento do interesse público municipal, do empreendimento de caráter 

estratégico no concelho, consubstanciado na ampliação de um edifício destinado a 

exploração de culturas hortícolas com demolição do existente, no prédio sito na Travessa 

da Fonte, localidade de Aroeira, União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira, nos 

termos do disposto nos artigos 46.º, 47.º e 48.º do regulamento do Plano Diretor 

Municipal (PDM), alterado e republicado através do Aviso n.º 8881/2018 de 29 junho. 

O pedido formulado identifica os critérios para emissão da declaração de interesse público 

municipal (para empreendimentos de carácter estratégico) conforme deliberação da 

Assembleia Municipal, datada de 3 e 7 de abril de 2017, na qual foi estabelecido que a 
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formulação de uma proposta de reconhecimento do interesse público municipal depende 

de ser atingida uma pontuação mínima de 70. 

No caso em apreço: 

a) Foi atingida uma pontuação de 75 pontos a qual foi submetida à reunião da Câmara 

Municipal de 24 de julho de 2018; 

b) Em reunião da Câmara Municipal de 24 de julho de 2018 foi ainda deliberado no 

sentido de dispensar a realização da respetiva avaliação ambiental nos termos e para 

efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 47.º do regulamento do PDM; 

c) Nos termos do n.º 3 do artigo 47.º do regulamento do PDM, a Câmara Municipal, na 

sua reunião 24 de julho de 2018, deliberou ainda proceder à abertura do período de 

Discussão Pública; 

d) No decorrer do período de Discussão Pública não foram apresentadas reclamações, 

observações ou sugestões relativamente ao assunto em discussão. 

Neste caso, o pedido acumulou um total de 75 pontos, o que permite que a Câmara 

Municipal apresente à Assembleia Municipal uma proposta para efeitos de reconhecimento 

do Interesse Público Municipal do empreendimento de caráter estratégico, nos termos do 

disposto nos artigos 46.º, 47.º e 48.º do regulamento do Plano Diretor Municipal, alterado 

e republicado através do Aviso n.º 8881/2018 de 29 junho, sendo o objetivo da 

deliberação oportunamente distribuída, que a Assembleia Municipal a aprove. 

Intervenção do Vice-Presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes  

Disse que era um pedido de manifestação de interesse público relativamente a um 

processo de obras dos Viveiros da Germiplanta, de modo a que se conseguisse legalizar 

aquela intenção de ampliação que consistia na criação de condições para a instalação de 

um refeitório para os funcionários, ou seja, seria autorizar que aquela obra se possa 

realizar, tendo em conta as limitações que o terreno apresentava.  

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

colocou o ponto a votação.   

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

nos termos do disposto nos artigos 46.º, 47.º e 48.º do regulamento do Plano 

Diretor Municipal, alterado e republicado através do Aviso n.º 8881/2018 de 29 

junho, deliberou por unanimidade, aprovar a proposta da Câmara Municipal de 

Leiria contida em sua deliberação de 25 de setembro de 2018, cujo teor se dá 

por transcrito, em consequência, aprovar o reconhecimento do Interesse Público 

Municipal do empreendimento de caráter estratégico n.º 11/17 - “Germiplanta, 

Viveiros de Plantas, Lda.. 

Ponto 
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8. Receção aos alunos que ingressam no ensino superior – Concelho de Leiria – 

Apreciação, discussão e votação. 

Resumo: Na reunião ordinária da Câmara Municipal de Leiria, de 2 de outubro de 2018, a 

Câmara Municipal um apoio à receção aos alunos que ingressam, pela primeira vez, no 

ensino superior no concelho de Leiria. 

Para o efeito, considerou que: 

i) A Educação é um dos fatores mais decisivos no desenvolvimento humano e da 

sociedade e merece da parte do Município de Leiria uma atenção particular, 

ii) Que se observa um crescente reconhecimento da cidade de Leiria, no que se refere à 

procura e oferta de ensino superior; 

iii) Nos preparamos, mais uma vez, para acolher novos estudantes do ensino superior, 

que escolheram Leiria para fazerem a sua licenciatura, no sentido de proporcionarmos a 

integração e acolhimento destes jovens, de modo a sentirem Leiria como a sua casa; 

iv) No Município de Leiria há uma aposta na Educação como instrumento de coesão social 

e afirmação do desenvolvimento do território; 

Ora, o apoio referido, consubstancia-se na receção aos alunos do primeiro ano do ensino 

superior, através da: 

i) Oferta de material de divulgação do Concelho; 

ii) Da criação de uma semana de o acesso gratuito aos espaços culturais, que terá lugar 

de 8 a 12 do corrente mês de outubro. 

O objetivo da deliberação, oportunamente distribuída, é que a Assembleia Municipal 

aprove o acesso gratuito aos espaços culturais proposto pela Câmara Municipal, no 

âmbito do programa constante dessa proposta de receção aos alunos que ingressam no 

ensino superior do Concelho de Leiria, no corrente ano lectivo. 

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

colocou o ponto a votação.   

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

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

setembro, deliberou por unanimidade, aprovar a proposta da Câmara Municipal 

de Leiria contida em sua deliberação de 02 de outubro de 2018, cujo teor se dá 

por transcrito, em consequência, aprovar a receção aos alunos do primeiro ano 

do ensino superior, nomeadamente na oferta de material de divulgação do 

Concelho, bem como a criação de uma semana de acesso gratuito aos espaços 

culturais, que terá lugar de 8 a 12 de outubro. 

Ponto 

9. Abertura de procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao 

provimento de titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau – Chefe da 
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Divisão Financeira. Proposta para designação, pela Assembleia Municipal de 

Leiria, do correspondente júri de recrutamento – Apreciação, discussão e votação. 

Resumo: A Câmara Municipal de Leiria deliberou, em reunião de 02.10.2018, aprovar a 

abertura do procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento 

do titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau – Chefe da Divisão Financeira, do 

mapa de pessoal da Câmara Municipal de Leiria (Referência PC 10/2018), e, bem assim, 

propor à Assembleia Municipal de Leiria que designe, para integrar o correspondente júri 

de recrutamento, os elementos a seguir indicados: 

Presidente: A Professora Adjunta da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico de Leiria, Sr.ª Professora Doutora Inês Margarida Cadima Lisboa; 

1.º Vogal: O Diretor Municipal de Administração da Câmara Municipal de Leiria, Sr. Dr. 

Manuel Gilberto Mendes Lopes; 

2.º Vogal: O Diretor Delegado de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria, em regime de substituição, Sr. Dr. Leandro Miguel Gomes Sousa. 

O objetivo da deliberação é que a Assembleia Municipal, no uso da competência que lhe é 

conferida pelo n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada, aprove 

o júri de recrutamento proposto pela Câmara Municipal, para o procedimento concursal 

de recrutamento e seleção com vista ao provimento de titular do cargo de direção 

intermédia de 2.º grau – Chefe da Divisão Financeira. 

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

colocou o ponto a votação.   

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

pelo n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, deliberou por unanimidade, aprovar 

a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 02 de 

outubro de 2018, cujo teor se dá por transcrito, em consequência, aprovar a 

abertura de procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao 

provimento de titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau – Chefe da 

Divisão Financeira - Proposta para designação, pela Assembleia Municipal de 

Leiria, do correspondente júri de recrutamento. 

Ponto 

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

comunidade do ACES – Apreciação, discussão e votação; 

Resumo: Pedido do Presidente do Conselho da Comunidade do ACES Pinhal Litoral II- 

Agrupamentos de Centros de Saúde, para que seja eleito de entre os deputados da 

Assembleia Municipal, um representante para aquele Conselho. 

A Assembleia Municipal elegeu, por voto secreto, o deputado municipal Paulo 

Pedrosa Pedro - candidato pela lista A - para representante do Município de 
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Leiria no Conselho da Comunidade do ACES com 36 votos, 6 brancos e 2 nulos, 

sendo os votos em falta dos deputados que saíram antes do fim da sessão. 

 

As deliberações foram aprovadas em minuta para produzir efeitos imediatos nos termos e 

com os fundamentos previstos no n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. 

 

ENCERRAMENTO 

 

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

eram 01:25 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 extraordinária de 30 de janeiro de 2019, deliberou por 

unanimidade, aprovar a ata.------------------------------------------------------------------ 

 

 

O Presidente da Assembleia 

António Sequeira 

 

A Assistente Técnica 

Célia Trigueiro 
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