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  ATA N.º 8/2018 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA DE 30 DE 

NOVEMBRO E 3 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, com continuação no dia três de 

dezembro de dois mil e dezoito, no auditório do Teatro Miguel Franco, reuniu 

ordinariamente a Assembleia Municipal de Leiria. --------------------------------------------- 

Dos cinquenta e um membros que a compõem, no dia três de dezembro faltaram os 

seguintes membros: Gastão Manuel de Oliveira Neves, Telma Carreira Curado e Teófilo 

Agostinho Martins Araújo dos Santos. -------------------------------------------------------- 

Foram substituídos os seguintes membros: Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa 

foi substituído por Rui Alexandre Pereira Lebreiro; Filipe André Silva Reis foi substituído 

por Joana Brito Cartaxo; Maria Isabel de Almeida Gonçalves foi substituída por Tânia 

Andreia Cardoso Rodrigues; Rosa Maria de Sousa Brilhante foi substituída por Domingos 

Carvalho; Américo Rosa Ferreira Bom Presidente da Junta de Freguesia de Amor foi 

substituído pelo secretário Carlos dos Santos da Cruz; Ventura José Rolo Tomaz, 

Presidente da Junta de Freguesia de Coimbrão foi substituído pelo tesoureiro Joel Martins 

Ferreira. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Por parte da Câmara Municipal no dia 30 de novembro estiveram presentes o senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Raul Castro e os senhores Vereadores Gonçalo Nuno 

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

Ricardo Miguel Faustino dos Santos, Ana Margarida Félix Valentim, Rita Alves da Costa 

Azevedo Coutinho, Carlos Jorge Pedro Simões Palheira, Fernando José da Costa, Álvaro 

Madureira e Ana Silveira. ----------------------------------------------------------------------- 

No dia três de dezembro estiveram presentes o senhor Presidente da Câmara Municipal 

Raul Castro e os senhores Vereadores Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Anabela 

Fernandes Graça, Ana Maria Fernandes Esperança, Ricardo Miguel Faustino dos Santos, 

Ana Margarida Félix Valentim, Rita Alves da Costa Azevedo Coutinho, Fernando José da 

Costa, Álvaro Madureira e Ana Silveira.-------------------------------------------------------- 

A sessão foi presidida no dia trinta de novembro e três de dezembro 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. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Havendo “quórum”, foi pelo senhor Presidente declarada aberta a sessão, eram 21h14 

horas, com a seguinte ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------ 

1. Relatório do Presidente da Câmara sobre a atividade do Município e relatório 

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

75/2013, de 12 de setembro – Apreciação nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 

25.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------------------- 

2. Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Leiria para 2018 – Alteração – 

Apreciação, discussão e votação; --------------------------------------------------------------- 

3. Proposta de Instrumentos Previsionais do Município de Leiria para 2019, 

Orçamento, Opções do Plano 2019/2022, Mapa de Pessoal e Plano de Formação 

do Município de Leiria – Apreciação, discussão e votação; -------------------------------- 

4. Documentos Previsionais dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

de Leiria para 2019, Orçamento, Opções do Plano 2019/2022, Mapa de Pessoal e 

Plano de Formação – Apreciação, discussão e votação; ------------------------------------ 

5. Teatro José Lúcio da Silva: --------------------------------------------------------------- 

5.1. Plano de Atividades e Orçamento para 2019 do Teatro José Lúcio da Silva – 

Apreciação, discussão e votação; --------------------------------------------------------------- 

5.2. Contrato-Programa a celebrar entre o Município de Leiria e o Teatro José 

Lúcio da Silva – Apreciação, discussão e votação; ------------------------------------------ 

5.3. II Modificação orçamental do orçamento anual de exploração do Teatro José 

Lúcio da Silva – Apreciação, discussão e votação; ------------------------------------------ 

6. Câmara Municipal de Leiria (CML) e Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento do Município de Leiria (SMASL) - Adequação da estrutura orgânica, 

nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, às regras e critérios 

previstos na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada - Competências da 

Assembleia Municipal (artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009) – 5.ª Alteração – 

Apreciação, discussão e votação; --------------------------------------------------------------- 

7. Benefícios para famílias, entidades e empresas – Ano 2019 – Apreciação, 

discussão e votação; ---------------------------------------------------------------------------- 

8. Apoios: -------------------------------------------------------------------------------------- 

8.1. Apoios Financeiros para Despesas de Capital – Apreciação, discussão e votação; 

8.2. Apoio à Freguesia de Arrabal - Cemitério de Arrabal – Apreciação, discussão e 

votação; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

8.3. Apoio não Financeiro à União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 

Cortes – Apreciação, discussão e votação; --------------------------------------------------- 
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9. Listagem de Apoios/auxílios não financeiros às Freguesias para conhecimento 

da Assembleia Municipal – Para conhecimento; -------------------------------------------- 

10. Cedência de uma viatura Renault Kangoo à Junta de Freguesia de Monte Real 

e Carvide – Apreciação, discussão e votação; ------------------------------------------------ 

11. Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências: ------------------ 

11.1. Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências para a Gestão 

e Manutenção da Piscina Municipal de Caranguejeira – Alteração – Apreciação, 

discussão e votação; ---------------------------------------------------------------------------- 

11.2. Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências para a Gestão 

e Manutenção da Piscina Municipal de Maceira – Alteração - Apreciação, discussão 

e votação; -------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Regulamentos: ------------------------------------------------------------------------ 

12.1. Regulamento Municipal de Atribuição do “Prémio Villa Portela” – 

Apreciação, discussão e votação; --------------------------------------------------------------- 

12.2. Regulamento das Distinções Honoríficas do Município de Leiria – 

Apreciação, discussão e votação; --------------------------------------------------------------- 

13. Museu mais Ativo 2019 – Apreciação, discussão e votação;--------------------------- 

14. Acordos de Colaboração: ------------------------------------------------------------- 

14.1. Minuta de Adenda ao Acordo de Colaboração – Programa de Fornecimento 

de Refeições Escolares do 1.º Ciclo – Ano letivo 2018/2019 – Apreciação, 

discussão e votação; ---------------------------------------------------------------------------- 

14.2. Minuta de Adenda ao Acordo de Colaboração – Programa de Atividades de 

Animação e Apoio à Família do Pré-escolar (AAAF) – Ano Letivo 2018/2019 – 

Apreciação, discussão e votação; --------------------------------------------------------------- 

15. Delimitação de ARU’s: ------------------------------------------------------------------- 

15.1. Delimitação da ARU do Arrabalde D’Aquém e Programa Estratégico – 

Operação de Reabilitação Urbana – Apreciação, discussão e votação;------------------- 

15.2. Delimitação da ARU de Nossa Senhora da Encarnação e Programa 

Estratégico – Operação de Reabilitação Urbana – Apreciação, discussão e votação;-- 

16. Proposta de alteração do Programa Estratégico da Área de Reabilitação 

Urbana do Centro Histórico de Leiria – Operação de Reabilitação Urbana – 

Apreciação, discussão e votação;--------------------------------------------------------------- 

17. Critérios para efeitos do reconhecimento a que se refere o n.º 2 do artigo 

41.º do regulamento do Plano Diretor Municipal – Apreciação, discussão e votação;- 

18. 2.ª Alteração ao Plano de Pormenor de Santo Agostinho (PP2) – Ponderação 

do Resultado da Discussão Pública – Apreciação, discussão e votação;----------------- 
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19. Lista de Edifícios Devolutos e Lista de edifícios Degradados, 2018 – 

Apreciação, discussão e votação; --------------------------------------------------------------- 

20. Parque de estacionamento da Fonte Quente - Isenção de taxa – Apreciação, 

discussão e votação; ---------------------------------------------------------------------------- 

21. Locação de estruturas para eventos 2019 – Concurso público com publicação 

do anúncio no Jornal Oficial da União Europeia – Autorização da realização da 

despesa, abertura do procedimento e aprovação de encargos para ano 

económico diferente do ano da abertura do procedimento – Apreciação, discussão 

e votação;--------------------------------------------------------------------------------------- 

22. Recuperação das matas litorais ardidas – Criação de grupo de trabalho de 

acompanhamento – Grupo Parlamentar do BE – Apreciação, discussão e votação;--- 

23. Recomendação "Lei-Quadro da Transferência de Competências" – Apreciação, 

discussão e votação;---------------------------------------------------------------------------- 

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

os presentes com uma saudação especial para os cidadãos surdos e deu início à sessão. 

Começou por dizer que possuíam algumas novidades naquela sessão, das quais os 

senhores deputados já tinham tido conhecimento. Informou que tinham ali pela primeira 

vez uma transmissão via internet da sessão e também pela primeira vez conforme viam a 

título experimental, parte da sessão traduzida para os cidadãos surdos, em Língua 

Gestual Portuguesa. A transmissão direta fazia parte do Regimento no seu número 1 do 

artigo 56.º, já falava não em termos imperativos, mas em termos de aconselhamento 

para se poder fazer e logo que foi possível, deitaram mãos à obra e conseguiram-no 

pensavam assim contribuir para um dos objetivos propostos desde o princípio, que era 

dar visibilidade aquele órgão do Município. Tinha-se verificado cada vez mais, quer 

através da página do facebook, da imprensa ou por outras vias que começava a existir 

uma maior literacia em relação àquilo que se fazia e como se fazia. Referiu que saiu 

naquela semana um documento muitíssimo importante e que aconselhava todos a ler, um 

estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que pretendia avaliar a qualidade da 

governação local em Portugal.------------------------------------------------------- 

Tinha sido publicado, um documento em que se apresentava esse estudo, sobre os vários 

itens que constituía uma avaliação onde era colocado uma ênfase muito grande na voz 

dos cidadãos e precisamente na prestação de contas. Portanto as várias dimensões que 

foram tidas em consideração para se avaliar a qualidade da governação de uma 

Autarquia, o primeiro item era precisamente sobre a voz do cidadão e a qualidade da 

prestação de contas. Curiosamente ainda porque lhes interessava, um dos temas muito 

importantes para a participação de cidadãos, era precisamente a participação ativa dos 
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mesmos nas sessões da Assembleia Municipal era considerado de grande relevância. 

Outro ponto era a transparência das contas e verificarão isso quando tiverem 

oportunidade de ver o documento no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos. 

Baseado em estudos do ano de 2015 e curiosamente a Câmara de Leiria é colocada logo 

em 3º lugar sendo das Câmaras com melhor classificação na dimensão na voz do cidadão 

e na prestação de contas. A intervenção dos munícipes em todas as sessões, só nesta 

intervirão sete, constitui um contributo muito valioso para melhorar aquele índice, 

constituindo um motivo de grande satisfação. Uma outra vertente das transmissões em 

direto é o contributo que dão para aquilo que chama os direitos de oposição, sendo que 

como sabem, são titulares do direito de oposição todos os deputados e todos os partidos, 

que não tinham representação no executivo da Câmara Municipal como é o caso do PSD, 

que tendo representatividade no executivo não tinha pelouros nem atribuições especiais 

atribuídas. Por conseguinte todos naquela sala, excepto os que foram eleitos pela lista do 

PS, eram titulares do direito de oposição e ao senhor Presidente dava-lhe a  ideia que 

aquela capacidade que tinham de fazer valer os seus argumentos, que em vez de serem 

vistos por uma centena de pessoas que estavam ali, poderiam ser vistos por algumas 

centenas que estavam em casa a assistir. Assim pensava que a Assembleia Municipal 

estava a contribuir para reforçar os direitos da oposição.------------------------------------- 

Relativamente às informações gerais o senhor Presidente da Assembleia Municipal 

gostava de dizer que tinha sido fortemente reforçado o sinal wi-fi naquela sala portanto, 

deviam estar todos a apanhar melhor a Internet, no caso dele confirmava que estava a 

receber bem. Gostava de informar também, que era do conhecimento dos senhores 

líderes das bancadas, que se aquela sessão não terminasse naquele dia, continuaria na 

segunda-feira próxima, numa segunda reunião. Marcou-se a segunda-feira, assegurou-se 

que a sala estava livre, bem como a disponibilidade do Presidente da Câmara, embora 

fosse feito o possível para terminar naquele dia. O senhor Presidente referiu que a outra 

novidade que tinha para apresentar na sessão, era a tradução simultânea de uma parte 

dessa sessão e disse quais seriam as partes que seriam traduzidas, em Língua Gestual 

Portuguesa. O senhor Presidente da Federação das Associações de Surdos interveio 

realçando a dimensão da comunidade evidenciando como realmente vale a pena dar 

oportunidade a essas pessoas de participarem na política local. Por esse facto agradeceu 

que as pessoas ao usarem da palavra, o fizessem de forma pausada como ele estava a 

fazer e que tentassem ter algum ritmo. Se isso ultrapassasse a capacidade de tradução 

dos senhores tradutores, eles fariam um sinal indicando mais moderação na velocidade 

de expressão. Informou que tinham a Joana Sousa e o Renato Coelho, como tradutores. A 

tradução em Língua Gestual foi proposta pelo PAN e se alguém lhe pedisse com quarenta 

2019,INT,I,01,19074 - 17-04-2019



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 8/2018, de 30 de novembro e 03 de dezembro - Quadriénio 2017/2021 

6 

e oito horas de antecedência, seriam contratados os tradutores para fazerem este 

trabalho. Como informou os seus líderes da bancada, iam tentar ser mais exigentes, no 

sentido de conseguir a totalidade ou pelo menos uma boa parte das intervenções daí para 

a frente, começando já nessa sessão, a serem também traduzidas em Língua Gestual. 

Nessa sessão iriam ser traduzidas em Língua Gestual, as intervenções dos munícipes, 

todos os dois primeiros números da ordem de trabalhos, a apresentação do relatório do 

senhor Presidente da Câmara, as respectivas intervenções que existirem em 

consequência e o número dois da ordem de trabalhos que tem a ver com o Mapa de 

Pessoal da Câmara Municipal de para 2018. O senhor Presidente da Assembleia Municipal 

convidou o senhor Pedro Costa Presidente da Federação da Associação de Surdos para 

fazer uma pequena intervenção na qualidade de presidente da Federação, porque faria 

outra como munícipe. Cumprimentou os presentes. Em nome da Federação Portuguesa 

das Associações de Surdos o Presidente disse que este era um grande passo para o 

Concelho de Leiria pois desde a Revolução de 25 de abril, que não conseguiam aceder de 

uma forma plena à nossa Língua Gestual Portuguesa. Informa que a nível nacional têm 

quinze mil gestuantes da Língua Gestual Portuguesa, sendo que no concelho de Leiria 

tinham mil e duzentas pessoas surdas, de várias faixas etárias. Referiu que no Município 

tinham uma Associação de Surdos da Alta Estremadura que era filiada deles. O passo 

dado naquela sessão que tinha permitido aquela acessibilidade, estabeleceria um diálogo 

mais aproximado com a comunidade surda junto das suas Freguesias, significava um 

grande desenvolvimento nesse sentido para todos. Referiu que a Federação Portuguesa 

das Associações de Surdos estaria de portas abertas e faria todos os possíveis para 

manter esta colaboração que considerava pública e ser a ponte entre a comunidade surda 

local e a Câmara Municipal. Lembrou que a Convenção assinada entre Portugal e a 

Convenção da ONU garantia a igualdade das Nações para todos os cidadãos de pleno 

direito, considerando este um passo importante para o concelho de Leiria, bem como para 

outros Concelhos. Agradeceu à Federação Portuguesa das Associações de Surdos, à 

Assembleia Municipal de Leiria ao PAN e aos seus representantes pelos plenos direitos 

adquiridos para os cidadãos surdos deste e de outros concelhos. O senhor Presidente da 

Assembleia agradeceu a intervenção do senhor Pedro Costa e referiu, depois da salva que 

palmas à intervenção do senhor Pedro Costa que não sendo hábito era perfeitamente 

justificável. Informou a seguir sobre a atividade tida em representação da Assembleia 

Municipal, esteve presente na gala do 3º aniversário da Academia do Clube Desportiva do 

Colégio Conciliar Maria Imaculada, no concerto da banda de música da Força Aérea, no 

jantar-conferência do Jornal Região de Leiria, na Cerimónia Comemorativa do Centenário 

do Armistício da Cidade de Leiria, homenagem à Irmã Maria Manuel, Reunião do Conselho 
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Municipal de Segurança de Leiria, Palestra de Segurança um dever de Cidadania no ISLA. 

A seguir colocou à consideração dos senhores deputados a aprovação das Atas números 

5, e 6, nº5 da sessão extraordinária de 31 julho 2018, foi aprovada por maioria com três 

abstenções. A Ata nº6 da sessão ordinária de 28 de setembro 2018, o deputado 

Domingos Carvalho pediu para fazer uma intervenção sobre mesma, a qual foi permitida 

pelo senhor Presidente da Assembleia. -------------------------------------------------------- 

Intervenção do Domingos Carvalho PSD/MPT------------------------------------------ 

Cumprimentou os presentes. Dirigiu numa saudação especial para a comunidade surda 

que pela primeira vez tinha a oportunidade de participar de forma ativa. A razão que o 

trouxe ali naquele dia tinha que ver com a elaboração das Atas. Referiu que hoje em dia 

com a revolução tecnológica, já existia software que permitia a transcrição integral do 

que era dito naquelas Assembleias. Como não tinha a oportunidade por causa da sua 

condição de suplente, de ler as atas e não faria muito sentido pois não sabia quando 

vinha às sessões. Considerava que a Ata da forma como estava a ser feita, de forma 

interpretativa, não lhe parecia adequada àquela Assembleia. Continuou e disse que uma 

Assembleia Municipal era uma atividade política e ele quando falava dizia exactamente o 

que dizia, não queria ser interpretado por ninguém, lembrou que presumia que era essa a 

intenção de todos os que usam da palavra quando vinham à tribuna. A existência de 

software que, para além do mais permitia a introdução de novo vocabulário, sendo feita a 

audição e correcção, permitia a feitura da Ata transcrevendo exactamente o que foi dito. 

Refere aquela situação porque na Ata número seis e na generalidade das suas 

intervenções, utilizava linguagem figurativa, não sendo o único que o fazia sendo que a 

linguagem figurativa tinha muito que ver com a forma como era dito. Não queria apontar 

responsáveis, pois considerava um trabalho muito pesado fazer uma ata de transcrição, 

achava ainda que seria mais pesado se fosse de forma interpretativa, pois disse que leu 

na Ata uma intervenção que fez e que não se lembra de ter dito o que estava escrito. 

Solicitava então ao senhor Presidente a utilização desse software que considerava barato 

e que permitia a transcrição integral das intervenções feitas, pois as Atas iriam servir 

para memória futura. -------------------------------------------------------------------------- 

Em resposta à intervenção o senhor Presidente da Assembleia Municipal começou por 

informar o senhor deputado, que a Câmara já tinha esse software, adquirido durante esse 

mandato. No regimento aprovado por unanimidade, o artigo 59º dizia que para cada 

sessão seria elaborada uma Ata resumida. Informou também o senhor deputado que 

podia escrever as suas intervenções, entregava o texto integral para ser incluído na ata, 

era depois avisado do dia em que a mesma iria para o site da Câmara Municipal na área 

reservada. Ali podia fazer as suas correções e também era permitido que pudesse ouvir a 
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gravação da sua parte. A seguir colocou para votação dos senhores deputados a Ata nº6 

da sessão ordinária 28 de setembro de 2018, que foi aprovada por maioria com cinco 

abstenções. Informou o deputado Domingos Carvalho que não podia fazer uma 

declaração de voto naquele momento, só por escrito pois tinha sido uma declaração de 

voto individual diferente do seu grupo político, lembrando-o que não podia ir contra o 

Regimento. A seguir informou que a ordem de trabalhos ia ter uma pequena alteração na 

alínea três do período de audiência dos interessados, no ponto dezanove, onde se lia 28 

de junho devia ler-se 28 de agosto. A seguir leu um email que veio da Direção - Geral das 

Autarquias Locais com o pedido de ser dado conhecimento à Assembleia Municipal cujo 

teor é: “ Caro Presidente somos a reafirmar o teor do email enviado pela DGAL a 

dezassete de agosto de 2018 onde se reafirma que se verifique se a interpretação e 

aplicação do número 2 do artigo 4 da lei 52/2018 fixe a data de quinze de setembro para 

a deliberação dos órgãos do Município terá de ser feita em conjugação com o artigo 44º 

do número 1 do mesmo diploma, o qual impõe a necessidade de aprovação e publicação 

dos diplomas setoriais e não se prevê estarem publicados antes da referida data”, 

continuou e disse que aquele assunto já tinha sido abordado aquando da hipótese que o 

PCP colocou, pois queria fazer uma sessão extraordinária, mas como estavam perto da 

data de quinze de setembro, foi entendido que era uma data completamente despicienda, 

na medida em que a segunda condição, teria que ser em concomitância com a primeira o 

que não estava satisfeita (que era a preparação dos diplomas sectoriais sobre as partes a 

decentralizar). “Não sendo materialmente possível observar a data prevista na lei cada 

um dos diploma sectoriais a aprovar do Conselho de Ministros, fixarão prazo para que as 

Câmaras e Assembleias Municipais deliberem sobre a eventual falta de condições para 

receber cada uma das competências a transferir esclarecemos que a deliberação em 

referência, poderá ser feita de forma individual, ou seja, o Município pode entender que 

não tem condições para imediatamente aceitar a competência a descentralizar numa 

determinada área, mas ter capacidade nas restantes matérias. Solicitamos ainda que seja 

dado conhecimento da presente informação à presidência da Assembleia Municipal, gratos 

pela atenção e trabalho”. De seguida o Senhor Presidente disse que esta comunicação 

veio esclarecer, que qualquer Câmara podia optar por uma área, sem optar pelas outras. 

Depois desta comunicação passou a dar a palavra aos munícipes pela ordem de inscrição. 

Convidou assim o senhor João Paulo Gaspar da Costa e informou-o que essa sessão 

estava a ser filmada e transmitida pela internet. Consultou a proteção de dados sobre o 

assunto e disse que em relação aos senhores deputados não teria que pedir autorização 

especial, pois por natureza tinham que autorizar. Já em relação ao munícipe neste caso o 
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senhor João Paulo Cintra da Costa, só seria filmado se autorizasse. Então deu-lhe a 

palavra dizendo que tinha no máximo cinco minutos para falar.------------------------------ 

Intervenção do munícipe João Paulo de Cintra da Costa.----------------------------- 

Transcrição:-------------------------------------------------------------------------------- 

“Sr. Presidente, da Assembleia Municipal. Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Sr. 

Presidente, Srs. Vereadores. Caros cidadãos, Leirienses. E em particular esta comunidade 

que se junta hoje a nós. E em particular, porquê? Porque o que está a acontecer aqui 

hoje não é progresso, é sim uma questão de elementar justiça. Nós, durante muitos anos, 

excluímos, claramente de forma não deliberada, mas, excluímos ainda assim, muitas 

pessoas fruto da sua condição, e, portanto, é com muito agrado que hoje venho a esta 

Assembleia Municipal, da qual me despedi há um ano, venho aqui pela primeira vez, e 

vejo não só esta incrível profissionalização como responsabilidade e inclusão. Inclusão, 

inclusão, inclusão! Sr. Presidente da Assembleia Municipal está de parabéns pelo que vejo 

aqui hoje e que continue a evoluir. Uma nota muito rápida, porque falo também de 

inclusão, para o meu Presidente de Junta de Freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e 

Cortes, que muito tem feito em sede de inclusão. Sob proposta nós aprovámos em Leiria 

apoiar o programa Casas Primeiro. A proposta veio à Assembleia Municipal, foi votada por 

unanimidade, e, portanto senti que devia fazer aqui este agradecimento, uma vez que 

tinha hoje pedido a palavra e, portanto, muito obrigado a todas as bancadas por terem 

acolhido a iniciativa. Sra. Vereadora que tem o pelouro e que sei que está a procurar 

desenvolver este trabalho, gostaria de o dizer aqui, o Partido Social Democrata em Leiria 

aprovou o programa Casas Primeiro, a sua defesa, e implementação como prioridade. E 

portanto, é isto que eu gostava que acontecesse no Município, no curto prazo, e estamos 

perto do Natal, e o Natal é tempo de paz e família, que pensássemos um pouco mais nos 

outros e acelerássemos a implementação do programa e que apoiássemos estas poucas, 

mas pessoas, contam todas elas, que dormem na rua e que não têm condições. Hoje o 

que me trás aqui é a freguesia da qual sou filho neto e bisneto - o Souto da Carpalhosa e 

Ortigosa. Recentemente os familiares e os amigos e os vizinhos deram-me os parabéns. 

Estavam radiantes: o Souto da Carpalhosa e Ortigosa vai ter uma Unidade de Saúde. E 

como eu sou do Souto da Carpalhosa e a família é do Souto da Carpalhosa…Diz o ditado: 

“Quando a esmola é muita o pobre desconfia.” Qual é então o problema da futura 

Unidade de Saúde do Souto da Carpalhosa e Ortigosa. Porque é que nós estamos a fazer 

uma Unidade de Saúde no Souto da Carpalhosa e Ortigosa? Porque é que não a vamos 

fazer no Souto da Carpalhosa e a vamos fazer noutra localidade? Porque é que nós 

escondemos o processo da população?Quando é que isto começou? Quando é que isto 

veio à Assembleia Municipal? Quando é que o processo passa a ser transparente? Chega 
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às pessoas? E percebemos uma coisa que eu achava que era elementar já há muito 

tempo atrás: não vai nenhum Presidente da Câmara, nem vai nenhuma Presidente de 

Junta, em qualquer parte deste país, fazer rigorosamente nada sem o apoio da sua 

população! E, portanto, está a ser triste, está a ser conflituoso, como não era há muito 

tempo, no concelho de Leiria. Assistir aquilo a que se tem vindo a assistir na freguesia do 

Souto da Carpalhosa. Peço hoje aqui Sr. Presidente…Traga algum esclarecimento a esta 

Assembleia e às pessoas que estão aqui hoje, sobre o que se está a passar no Souto da 

Carpalhosa! Eu recordo, fiz aqui uma intervenção no passado, a localização, que começa 

logo por ser a primeira polémica, é tão privilegiada, que está à beira de uma estrada 

nacional onde continuam a morrer pessoas vítimas de acidente. É um desastre em termos 

de urbanismo. É um desastre em termos de serviço da população. Mais uma vez insisto: 

dê-nos por favor um esclarecimento sobre o que se passa no Souto da Carpalhosa e 

Ortigosa! Eu despeço-me desejando naturalmente um Feliz Natal a todos, agradecendo o 

tempo e a paciência com que me ouviram. Sr. Presidente, da Assembleia, mais uma vez 

muitos parabéns pela iniciativa que vi aqui hoje.” Depois da intervenção o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal agradeceu ao munícipe e perguntou se alguém queria 

fazer um comentário, mas ninguém se manifestou. Chamou então o senhor Pedro Jorge 

Domingos Bastos, fez-lhe a mesma pergunta sobre a filmagem e deu-lhe cinco minutos 

para intervir.-------------------------------------------------------------------------------------

Intervenção do munícipe Pedro Jorge Domingos Bastos.-----------------------------

Transcrição:--------------------------------------------------------------------------------

“Exmo. Sr. Presidente, da Assembleia Municipal de Leiria. Senhoras Deputadas, Senhores 

Deputados. Exmo. Sr. Presidente, da Câmara Municipal de Leiria. Demais Membros do 

Executivo. Cidadãos da Leiria e Comunicação Social. Eu venho desta forma manifestar a 

minha discordância quanto à intenção que está em curso para deslocalizar o centro de 

saúde de Souto da Carpalhosa para a localidade de Várzeas. Trata-se de um equipamento 

que se encontra localizado na sede de Freguesia há mais de cinquenta anos. Ao longo 

destes anos, tem sido um fulcral de afirmação e de agregação doa habitantes da 

freguesia em torno da sua freguesia sede. A deslocalização do centro de saúde da sede de 

freguesia de souto da Carpalhosa irá contribuir para a descentralização da mesma, 

exercendo sobre ela um efeito nefasto, uma vez que sem este equipamento agregado, 

muita da sua vida quotidiana se vai perder, fomentando inclusivamente, num futuro não 

muito longínquo, a sua desertificação. Muito do tecido económico da sede de freguesia, só 

tem razão de existir, com o movimento proporcionado pelo centro de saúde. Tal 

deslocalização, no seu entender, vem prejudicar um maior número de utentes da união 

de freguesia de Souto da Carpalhosa e Ortigosa do que aqueles que ira beneficiar, uma 
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vez que os obriga a percorrer distancias maiores. Dada a importância que tem um centro 

de saúde na vida das pessoas, qualquer alteração desta natureza, deverá ser discutida 

com o maior número de pessoas possíveis, de forma a gerar consensos, o que em nosso 

entender não está a ser. Mais de cem cidadãos da união das freguesias de Souto da 

Carpalhosa e Ortigosa dirigiram-se à junta no dia de atendimento para colocar uma 

questão relacionada com a localização da futura unidade de saúde para a união das 

freguesias.----------------------------------------------------------------------------------------

Foram questionados a presidente da união de Freguesia de Souto da Carpalhosa e 

Ortigosa e seus membros. Foi feita a pergunta a presidente sobre a futura unidade de 

saúde. A presidente respondeu que nada tinha a informar sobre esse assunto. Foi 

questionada se o presidente sabia do terreno e ela respondeu que não sabia.--------------

No dia seguinte ia telefonar ao senhor presidente CML. Então interveio um membro da 

junta a questionar se era verdade o que se estava a passar. A presidente responde com 

alguma ironia e confirma que já o tinha ido mostrar ao Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria e que tinha sido no dia 15 de Abril, no dia de almoço dos combatentes 

da grande guerra. Um cidadão questionou a presidente da junta quem é que iria pagar o 

terreno. A presidente responde que a União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e 

Ortigosa não iria gastar nem um tostão na aquisição do terreno. Apelo assim ao bom 

senso das entidades intervenientes nesta decisão, para antes de qualquer decisão sobre 

esta matéria, atentem sobre as razões invocadas. Ninguém mas mesmo ninguém estará 

interessado em assistir à morte lenta de uma localidade que até é a sede de Freguesia, e 

com uma história tão antiga como Leiria. Quando foi identificada a necessidade deste 

projeto? Quando se iniciou o diálogo entre a Sra. Presidente da Junta e o Senhor ou 

outros responsáveis da CML? Quem indicou a localização? Quem apoia o projeto nos 

termos que aparentemente são reais hoje?” Acabou a intervenção despedindo-se dos 

presentes.---------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal aproveitou para dizer que quando as 

pessoas se inscreviam não indicando o assunto, não permitiam ao Presidente da Câmara 

ter a resposta preparada por isso não era possível dar essas respostas no momento. 

Lembra também que só era exigido que as pessoas se identificassem com o número do 

Cartão de Cidadão para verificar a sua entidade no momento da intervenção. Mais 

informou que o tema da intervenção não seria obrigatório dizer. O senhor Presidente da 

Assembleia perguntou se algum dos deputados queria colocar alguma questão sobre o 

assunto. Seguiu-se a intervenção do senhor Nelson Duarte que iria falar do mesmo tema, 

foi questionado sobre a gravação da sessão e iniciou a intervenção.------------------------- 

Intervenção do munícipe Nelson Domingues Alves Duarte.--------------------------
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Cumprimentou os presentes.--------------------------------------------------------------------

Continuou e disse que era um habitante da UF de Souto da Carpalhosa e Ortigosa, e o 

tema era a Unidade de Saúde Familiar. Começou por referir que não conseguia obter 

informação junto da sua freguesia e disse que a senhora Presidente e o executivo 

permaneciam em silêncio e não lhe deram informações. Dirigiu-se ao atendimento ao 

público também não obteve respostas. Foi à Assembleia da Freguesia e não obteve 

respostas em relação a esse assunto. Ressalvou que a unidade de Saúde Familiar é bem-

vinda e é um bem para todos eles, só que não devia ser gerida da maneira que estava a 

ser, às escuras e sem transparência. Continuou e disse que falou com amigos, familiares 

e vizinhos mas ninguém tinha resposta e disse que os cidadãos da UF Souto da 

Carpalhosa e Ortigosa estavam a ser enganados.---------------------------------------------- 

Dirigiu então as seguintes questões ao senhor Presidente, quem tinha tomado aquela 

iniciativa, qual era o papel do senhor Presidente naquele assunto, porque visitou o lugar. 

Referiu que as pessoas da UF Souto da Carpalhosa e Ortigosa eram mantidas na 

ignorância e os técnicos da ARS Centro já tinham visitado o local, eram temas que 

deviam ser mais transparentes. Continuou a perguntar o porquê, o local e a altura. 

Referiu que estavam a deslocalizar essa unidade de Saúde Familiar para a periferia dessa 

União de Freguesias e achou que estava mal porque ia prejudicar mais pessoas, do que 

aquelas que iria beneficiar. Acabou a intervenção e solicitou respostas que esclarecessem 

a população, ao Presidente da Assembleia e ao Presidente da Câmara. O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal perguntou se algum dos deputados queria colocar 

alguma questão sobre o assunto.--------------------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado Rui Passadouro - PSD/MPT---------------------------------

Cumprimentou os presentes.--------------------------------------------------------------------

Iniciou e referiu que compreendia perfeitamente os anseios e a ansiedade dessa 

população, colocada pela criação de uma Unidade de Saúde no local. Informou que 

participou nessa visita que falavam, com a presidente da ARS Centro e com o Senhor 

Presidente da Câmara e não tinha sido vinculado nenhum local para a construção do 

Centro de Saúde. Era preciso que ficasse bem claro, que aquilo que foi feito foi mostrar à 

Presidente da ARS Centro, que não conhecia o Souto da Carpalhosa e Ortigosa, um dos 

locais que por serem equidistantes, poderiam ser considerados, não existindo qualquer 

compromisso. Nesse dia foi mostrada disponibilidade para realizar uma reunião na Junta 

de Freguesia para prestar esclarecimentos a quem estivesse interessado, nessa reunião 

esteve presente, bem como um elemento do seu serviço, a vereadora da Saúde e 

responderam claramente a todas as perguntas e tiveram unicamente a ver com 

planeamento em Saúde, ficou com a ideia que nunca iria haver uma União de Saúde no 
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Souto da Carpalhosa, porque existiam regras para criação de uma USF e a regra era o 

número de pessoas, não era com dois ou três ficheiros de utentes que era o existente de 

momento ou, duas ou três equipas médicas. Tinha que existir pelo menos quatro ou cinco 

equipas médicas. De forma isolada isso não iria acontecer no Souto da Carpalhosa. Disse 

que o que queria promover ali era uma resposta de qualidade e de segurança que 

juntasse de preferência mais unidades nas redondezas. O que acontecia noutros lados em 

que eram criadas unidades e deu o exemplo da Guia em que foram agrupadas várias e 

criou-se uma resposta de qualidade e segurança com horário das oito às vinte. Ali existia 

uma intervenção muito importante a das Autarquias e que tinha que ver com as 

acessibilidades aos locais, já não vivíamos como há vinte ou trinta anos atrás pois 

felizmente estavam num país em que os acessos estavam facilitados, porque existiam 

transportes que possibilitavam a deslocação das pessoas. Referiu que agora os habitantes 

do Souto da Carpalhosa e Ortigosa e mais algumas povoações em redor conseguiam ter 

uma resposta diária das oito às vinte. Nas faltas dos funcionários os utentes tinham 

consultas, pois estes funcionários tinham direito a estar doentes, a ter férias, formações, 

mas com a mentalidade instalada nalguns sítios ia ser difícil conseguir ter consultas todos 

os dias. Existia aquela capacidade de substituição dos profissionais de saúde se houver 

massa crítica no local, se não houver, isso não ia acontecer, portanto o que eles queriam 

eram boas práticas na prestação de cuidados de saúde. Aquela situação podia acontecer 

numa nova unidade, mas ela só ia acontecer na sua perspectiva e das pessoas que 

estiveram presentes nessa reunião, se os moradores e residentes e os utentes daquelas 

unidades se entenderem entre si e criarem este tipo de solução. Se não criarem não havia 

problema pois continuavam como estão, mas como estávamos não é qualidade da 

medicina. Muito obrigada. O Senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu ao 

senhor Rui Manuel Passadouro da Fonseca. A seguir chamou a senhora Lígia Paula dos 

Santos Luís que ia falar sobre a Urbanização de Santa Clara, fez-lhe a mesma pergunta 

sobre a filmagem. -------------------------------------------------------------------------------

Intervenção da munícipe Lígia Paula dos Santos Luís.----------------------------------

Trabalhava e residia nesse concelho há três décadas e quando junto com a família 

decidiram comprar casa na Urbanização de Santa Clara, fizeram-no pela qualidade das 

mesmas, pelos espaços amplos entre os prédios, pelas zonas verdes e pela proximidade 

do centro da cidade. Na altura da decisão preocuparam-se com o facto de terem duas 

filhas a estudar na EB 2 e 3 Dom Dinis e não existir uma ligação pedonal entre a sua 

futura casa e a escola. Logo foram sossegados pelos construtores que lhes mostraram 

que estava prevista uma ligação pedonal entre as duas margens do IC 2, pois a Câmara 

da altura tinha esse compromisso com o loteador. Verdade ou fábula, nunca se saberia 
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certo é que até esse dia a ligação não foi executada e diariamente cruzavam-se com 

jovens alunos da escola 2 3 Dom Dinis e da Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo 

que atravessavam a rotunda aérea dos Parceiros correndo sérios riscos de vida. 

Continuou e disse que a Câmara Municipal de Leiria tinha obrigação de resolver aquele 

problema com a maior brevidade possível. Fez referência ao estado da Urbanização que 

perdeu o brilho de outrora, pois mesmo com sistema de rega de Inverno as zonas verdes 

mantêm-se mas na Primavera vão ficando amarelas e no Verão não resistem ficando da 

cor do deserto. Em relação à limpeza dos passeios que não se verificava, com lixo e 

dejectos de cão, embora refira que é culpa dos cidadãos, já o lixo referiu que apesar de a 

população ter aumentado, existem os mesmos contentores de há doze anos, culpa a 

Câmara. Salienta que a empresa, Suma, que fazia a manutenção desses espaços, não 

estava a prestar um bom serviço aos cidadãos, e a Câmara fiscalizava e exigia que 

cumprisse. As árvores eram uma mais-valia para todos, não tinham sido podadas, 

cresceram em altura invadindo as varandas dos moradores, bem como as raízes que 

levantam a calçada, tornaram-se um perigo para a circulação dos transeuntes. Em 

relação aos ecopontos considerou que os que existiam eram insuficientes para a 

população e empresas que entretanto se foram instalando enchendo-os em poucos dias e 

como resultado disso os cidadãos deixavam o lixo na rua. Lembrou que era um serviço 

pago pelos cidadãos e que não eram bem servidos. Assim pede à Câmara que obrigue a 

Valorlis a colocar mais ecopontos, e que fizesse a recolha dos resíduos com mais 

frequência e à Suma aplicasse as mesmas medidas de cumprimento. Os habitantes da 

Urbanização Santa Clara já se habituaram aos acessos complicados e ao tráfego intenso 

nos períodos da manhã e fim do dia de e para Leiria. Se já era difícil, com a abertura do 

estabelecimento Rei dos Frangos, a vida dos moradores tornou-se pior. Disse que os 

clientes deste estabelecimento estacionavam na via de acesso à Urbanização, obrigando 

os moradores a circular em contramão, pois, num dos sentidos da via está totalmente 

bloqueada e nem as entradas para as garagens dos prédios são respeitadas. Durante a 

madrugada tinham rali na avenida, mas continuou alertou que os pilotos não teriam tanto 

atrevimento, se autarquia já tivesse colocado lombas na dita Avenida. Nestes doze anos, 

a construção da auto-estrada A19, retirou o descanso aos moradores, não tinha a 

concessionária colocado barreiras de retenção de ruído e a Câmara Municipal nada fez 

para defesa da qualidade de vida daqueles moradores. Uma vaga de assaltos a lojas e 

casas, criaram um clima de insegurança junto da população. Solicitou à Câmara a 

urgência do cumprimento efectivo do mandato popular e que tomasse as medidas 

apropriadas para defender os interesses dos moradores dessa zona. A munícipe disse que 

os moradores não iriam permitir a continuação da inércia, e iriam lutar pelos seus 
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direitos. Informou que já tinham enviado muitos e-mails, para a Câmara Municipal e 

como não obtiveram resposta decidiu vir à Assembleia na tentativa de resolver estes 

assuntos. Informou que depois destas queixas a Câmara reagiu e que já começaram a ver 

melhorias pois a limpeza já foi feita e já receberam visitas, mas esperavam que não fosse 

só fogo-de-vista e que fosse para durar. Na sequência de dois questionários realizados 

entre os moradores e empresários, resultou que 93% dos inquiridos consideram que a 

Urbanização Santa Clara apresentava aspectos muitos negativos, sendo que a falta de 

higiene e de segurança pública os pontos mais sinalizados, seguindo-se os espaços verdes 

e o estacionamento abusivo e as corridas de carros noturnas. Disse.------------------------ 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal continuou a sessão agradeceu à munícipe e 

lembrou-a de que podia entregar a intervenção para que fosse transcrita na íntegra. 

Perguntou aos deputados se queriam fazer alguma intervenção. Seguiu-se a intervenção 

de José Manuel Viveiros a quem o senhor Presidente perguntou se não se importava de 

ser filmado. Informou o munícipe que como tinha os temas que ia falar disse-lhe que 

cinco minutos não era muito tempo para fazer uma proposta de um projeto-piloto, assim 

podia apresentá-lo e deixar o projecto.--------------------------------------------------

Intervenção do munícipe José Manuel Viveiros----------------------------------------

O Munícipe dirigiu-se ao senhor Presidente da Câmara e falou dos trinta e oito idosos 

pobres do Bairro Social Sá Carneiro que foram burlados, ameaçados que seriam 

penhorados caso não pagassem as quantias exigidas por essa cooperativa, as casas 

seriam postas à venda e seriam colocados na rua. Perante essas ameaças e como não 

tinham ninguém que os defendesse foram completamente humilhados e vergados à 

arrogância de pessoas que se diziam de cariz social, que de social só vêm números e não 

pessoas, com mais de sessenta, setenta e oitenta anos que era o caso deles, isto em 

relação à requalificação do Bairro de Sá Carneiro nos Marrazes. Disse que a Câmara tinha 

conhecimento daquilo tudo, mas nada fez em defesa dos idosos que contam os tostões 

para comprar medicamentos, porque são realmente pobres. Disse também que aquelas 

obras foram pagas com o dinheiro dos pobres, e explicou que queriam que ele pagasse 

onze mil setecentos e quarenta e cinco euros por quarenta metros quadrados de 

esferovite, que foram aplicados em sua casa bem como na dos outros trinta e oito idosos. 

Adiantou que o valor adjudicado para aquelas obras foi a vinte euros o metro quadrado, 

produto acabado. Feitas as contas, o material aplicado na sua casa e na dos outros 

moradores, ficou por cada metro quadrado duzentos e sessenta euros. Fez as contas e 

mostrou que os quarenta e cinco metros vezes os duzentos e sessenta euros perfazia a 

quantia de onze mil e setecentos euros. Isto seria para justificar o projecto, que queria 

apresentar, pois como pessoas pobres que eram considerava que as obras foram pagas 
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com o dinheiro deles. Então, voltou a explicar que trinta e oito vezes onze mil setecentos 

e quarenta e cinco euros pois foi o valor que lhe imputaram davam o total de 

quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e vinte euros. Mesmo que tenha sido colocado 

dez mil ou onze mil metros quadrados de esferovite, daria duzentos ou duzentos e vinte 

mil metros que custariam vinte mil euros. Assim as obras, disse, que foram eles que as 

pagaram. Informou que já tinha ido à Câmara várias vezes mas nunca ninguém os 

defendeu. Colocou a questão se, os dois milhões e meio de euros, que era muito dinheiro 

não chegavam para pagar as obras, pois sabia que tinha sido esse o valor que tinha sido 

atribuído para a requalificação do bairro. Dirigiu-se ao senhor Presidente e disse que 

quem tinha feito o que essa cooperativa fez não tinha condições para continuar à frente 

de um bairro social, com rendas apoiadas. A Cooperativa que agora administrava o 

bairro, era dona dele, tinha rendas apoiadas. O bairro era composto por vinte cinco blocos 

com oito apartamentos cada, dando um total de duzentos apartamentos. Trinta e oito 

eram dos pobres, nove eram da Câmara, cento e cinquenta e três eram da NHC. Dos 

cento e cinquenta e três apartamentos vinte e oito eram apoiados em rendas a duzentos 

euros por mês, que dava o total de cinco mil e seiscentos euros. Os outros cento e vinte e 

cinco apartamentos eram apoiados em cento e cinquenta euros o que dava um total de 

dezoito mil setecentos e cinquenta euros. O total de dezoito mil setecentos e cinquenta 

euros, com os cinco mil e seiscentos euros, dava a quantia de vinte e quatro mil trezentos 

e cinquenta euros. A sua proposta seria, que se reverte-se o bairro num projecto-piloto 

pois ao multiplicar esse valor vezes cinco anos, daria a quantia de um milhão quinhentos 

e quarenta e cinco mil euros, era esse valor que a NHAC levava. O projeto-piloto era para 

ser autónomo, mas sobre a tutela da Câmara ou da Junta de Freguesia de Marrazes. 

Esgotado o tempo de intervenção foi convidado pelo senhor Presidente da Assembleia 

Municipal a voltar noutra Assembleia e expor o seu projecto. Perguntou então aos 

deputados se alguém se queria pronunciar sobre o assunto e chamou o munícipe Celso 

José Mendes dos Santos, para intervir, a quem perguntou também se podia ser filmado.--

Intervenção do munícipe Celso José Mendes dos Santos:---------------------------------------------------

Dirigiu-se ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Leiria. Estava ali na qualidade 

de representante da Comissão de Moradores do lugar do Barracão da União das 

Freguesias de Colmeias e Memória, queria na sua pessoa cumprimentar todos os 

presentes e manifestar a sua indignação pela forma como o lugar do Barracão tinha sido 

esquecido pela Câmara Municipal e pela União das Freguesias, que sistematicamente não 

tinham cumprido o que tinham prometido nas sucessivas campanhas eleitorais, 

relativamente à melhoria da segurança e das condições de vida da população. Continuou 

e disse que o lugar do Barracão tinha contribuído ao longo dos anos para a riqueza local e 
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nacional através do barro que era ali extraído, mas disse que o lugar tinha sido esquecido 

pelas autoridades locais, prejudicando gravemente os seus habitantes que apesar de se 

encontrarem numa zona estratégica, não tinham conseguido fixar os seus descendentes, 

o que estaria a originar a sua desertificação. Lembrou também, que o lugar de Barracão é 

ponto de confluência de milhares de peregrinos que vêm do Norte e Oeste do País e não 

tinha infra-estruturas capazes de dar resposta às necessidades de quem por lá passava e 

que estivesse protegido contra eventuais acidentes. Os passeios existentes terminavam à 

entrada do lugar de Barracão, para quem vinha da Bidoeira de Cima e para quem vinha 

das Meirinhas. Os passeios seriam no entender da população, essenciais não só para 

aumentarem a segurança dos peões, melhorar o processo de limpeza das vias, imperativo 

devido ao resultado do movimento diário de centenas de viaturas pesadas ligadas à 

indústria de extracção de areia e barro, que circulavam por ali. Referiu que aqueles 

colocavam em risco permanente, não só a segurança dos peões, bem como a saúde 

pública. Continuou e disse, que os estacionamentos públicos eram no entender deles, 

essenciais para o desenvolvimento económico de uma região, sendo nessa localidade 

praticamente inexistentes. Alertou também para a falta de saneamento básico em todo o 

lugar. A existência de armazéns de caulino, no interior da localidade, provocavam uma 

enorme quantidade de poeiras, que afetavam o comércio local e que impediam os 

moradores de abrir as janelas das suas casas, para as infra-estruturas afetas às argilas 

abandonadas, com coberturas em fibrocimento danificadas. Estas provocavam a 

contaminação do ar e consequentemente a saúde de quem por ali circulava por serem 

cancerígenas. A falta de reposição dos solos, era uma preocupação, as zonas contíguas às 

vias públicas onde era feita a extração de areia e barro e a esta preocupação acrescia, 

com o acidente que tinha ocorrido em Borba. Queriam também alertar para o perigo 

quotidiano constante, de todos quantos têm necessidade de atravessar a pé o IC 2 no 

cruzamento para Bidoeira de Cima e centro do Barracão, pois eram obrigados a fazê-lo 

pelo meio dos carros que circulavam nessa via, enfrentando os riscos de um perigo 

iminente. A convicção deles é que a solução para este ponto crítico só seria encontrado 

quando acontecesse uma tragédia com mortos e que poderia ser evitada. Alertou ainda 

para a necessidade de ser construída uma rotunda no IC 2, à entrada do Monte Barracão. 

Essa rotunda iria facilitar a circulação das viaturas pesadas, no interior do Barracão 

aumentaria a segurança rodoviária para aqueles que atravessam IC 2 vindos do Carriço 

Bidoeira de Baixo, evitavam que as viaturas provenientes da zona Sul e que pretendiam 

aceder à empresa Roca circulassem pelo interior do Barracão para fazer inversão de 

marcha nos semáforos. Dirigiu-se ao senhor presidente e disse que a população do 

Barracão pretendia evitar que morressem pessoas, ao atravessar o IC 2 e a circular nas 
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estradas que existiam na zona onde eram efetuadas as explorações de inertes. A 

população entende que deveriam existir passeios na Bidoeira de Cima, na Boavista, na 

ligação da Raposeira a Santa Catarina da Serra e não compreendiam qual a razão das 

vias públicas do Barracão não serem requalificadas com passeios para peões e 

estacionamento para viaturas. Referiu que a população do Barracão tinha a noção da 

importância que a exploração de inertes tinha para a economia nacional e local, mas não 

compreendia a razão por que não eram asseguradas todas as medidas tendentes a 

minimizar os efeitos das explorações e aumentar a segurança e qualidade de vida de 

quem ali habitava e trabalhava. A população queria compreender as razões que levavam 

a Câmara Municipal de Leiria e a União das Freguesias de Colmeias e Memória a investir 

num conjunto de infra-estruturas para melhorar a qualidade de vida de quem habitava e 

visitava Leiria, por outro lado, a população não compreendia nem aceitava que o 

saneamento básico não chegasse a todas as casas do Barracão. Terminou e disse que a 

segurança e o bem-estar coletivo das populações eram prioritários e por isso mesmo 

apelavam à resolução dos problemas a curto prazo, pois não gostariam de ser obrigados 

a tomar outras medidas, contra quem tem obrigação de o dever de satisfazer as suas 

pretensões. Seguiu-se uma intervenção sobre o assunto por parte do Presidente da Junta 

Artur Santos.-------------------------------------------------------------------------------------

Intervenção do Presidente da UF Colmeias e Memória Artur Santos----------------

Cumprimentou os presentes. Dirigiu-se ao senhor Celso e disse que ouviu com atenção o 

que tinha exposto, continuou e salientou que nada daquilo que tinha abordado era uma 

novidade, sendo assuntos já debatidos em reuniões tidas. Sabia do que ele estava a falar 

e informou que a União de Freguesias estava inequivocamente do lado da população. 

Comunicou que tinham um estudo prévio praticamente concluído, para toda a zona do 

Barracão onde estavam contemplados os passeios bem como o melhoramento de 

algumas vias, e com certeza os vereadores do pelouro, o senhor presidente da Câmara, 

se assim o entendessem, estariam disponíveis para reunir com a comissão de moradores 

do lugar do Barracão, para esclarecer toda essa situação. Seguiu-se a intervenção do 

munícipe Pedro Jorge Domingues Bastos.------------------------------------------------------ 

Intervenção do munícipe Pedro Costa:--------------------------------------------- 

Antes de começar a sua intervenção informou que não se deviam referir à língua gestual 

portuguesa como linguagem mas como língua e pediu para corrigir na página da 

Assembleia Municipal. Informou que esta língua fazia parte da Constituição da República 

desde 1997. Cumprimentou a Federação das Associações de Surdos e que se dirigia ao 

senhor presidente da Câmara Municipal de Leiria, porque era funcionário da instituição e 

também era presidente da Federação Portuguesa das Associações de Surdos, por isso 
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usufruía de horário flexível que lhe tinha sido atribuído. Gostaria de entregar uma singela 

homenagem, um DVD, para Biblioteca Municipal, com a Língua Gestual para que os 

cidadãos pudessem também conhecer essa mesma Língua. Fez a entrega ao senhor 

Presidente, que agradeceu. Disse então, que era funcionário da Câmara há quinze anos e 

nas formações anuais que teve, não pode aceder às mesmas porque não tinham 

intérprete de Língua Gestual. Contou com a boa vontade dos colegas, que de forma 

voluntária lhe passaram os resumos dessas formações. Salienta então, que era uma das 

questões que gostaria de ver resolvida, pedindo directamente ao senhor Presidente da 

Câmara que este serviço fosse comtemplado no orçamento do próximo ano. Continuou e 

disse que também tinha que dar esse cumprimento à Dra. Isabel Damasceno bem como 

ao atual presidente da Câmara Municipal de Leiria, porque como surdo fui durante muitos 

anos o primeiro e único árbitro em Portugal e de facto em termos internacionais teve 

várias nomeações em 2018. Nesse âmbito, teve uma grande revolução pessoal porque 

existiam muitos entraves não só na questão da transparência, por saber onde é que a 

pessoa estava e a fazer o quê. Era árbitro internacional em representação de Portugal, 

não só como Leiriense, não só como surdo, mas também como português, gostaria que 

essa colaboração continuasse com vinha a acontecer. Agradeceu de novo ao senhor 

Presidente e pediu-lhe que não se esquecesse da questão das formações, para que 

tivesse acesso à língua gestual que era a sua língua.------------------------------------------

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu ao Pedro Costa e referiu a 

quantidade de comentários de pessoas que estão em casa a assistir a esta sessão, 

referentes a alguns cortes possivelmente falta de sinal e sobre a qualidade do som. 

Continuou a sessão dando a palavra ao senhor presidente da Câmara.----------------------

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Raul Castro---------------------------

Cumprimentou os presentes. Começou por dizer que a maior parte das questões não era 

aquele o momento certo porque não estavam preparadas, mas esperava chegar a 

algumas almas muito preocupadas com o seu bem pessoal, em prejuízo dos outros e 

referindo-se à intervenção do senhor deputado municipal Dr. Rui Passadouro disse que 

tinha transmitido aquilo que realmente aconteceu. Continuou e disse que o que estava 

que aquele assunto era subjacente a uma premissa, que era se haveria ou não 

financiamento comunitário, isto no caso dos Centros de Saúde. Nesse contexto disse que 

as conversas que tinham tido com a Autoridade da Região Centro no âmbito da Saúde 

foram, de que se viesse a acontecer em reprogramação, poderiam candidatar-se desde 

que tivessem projetos feitos e aprovados. Assim estavam na expectativa de poder vir a 

construir alguns Centros de Saúde, na tentativa de melhorar as condições como por 

exemplo, o que tinha sido feito com as reabilitações de Santa Catarina, Caranguejeira e 
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do Coimbrão e posteriormente a construção de raiz de duas unidades, uma respeitante à 

junção da agregação da União de Freguesias Monte Real Carvide e outra em Cortes. 

Continuou e disse que eram as piores instalações que existiam no concelho. O processo 

teve por objectivo inicial criar melhores condições face à situação que existia. Na verdade 

também começaram a perceber que dessa agregação, vieram benefícios acrescidos, que 

já tinham sido explicados pelo Dr. Rui Passadouro. Disse também que se uma unidade 

tivesse dois médicos e outra um só, quando algum deles estivesse doente ou de férias, 

não existia ninguém para os substituir e encerravam. Referiu então a possibilidade de 

agregação, que era o caso do Souto da Carpalhosa e Ortigosa, que tinham dois médicos 

de um lado e do outro, permitiria a junção dos ficheiros e passariam a ter quatro 

médicos, o que o que significaria que qualquer falta por férias, doença haveria sempre 

respostas para a população. Tinha que se olhar para o território porque na verdade não 

se podia olhar só para um lado, isto é imaginemos que era tomada a decisão de fazer o 

novo centro na Ortigosa, seria do vosso agrado? Se se fizesse um Centro de Saúde no 

Souto da Carpalhosa o que diriam os de Ortigosa? Teríamos então que encontrar um 

termo que servisse as duas Freguesias, beneficiando todos com essa melhoria de 

condições. Foi feito esse trabalho em conjunto com as estruturas locais e o Agrupamento 

de Centro de Saúde do Pinhal Litoral, com a presidente da ARS, tudo subjacente à 

existência de financiamento comunitário, seriam então tomadas as decisões. Toda a 

envolvência que existiu, reportou para o Souto da Carpalhosa pois tinha havido uma 

reunião na Junta de Freguesia e a informação que teve era que tinha estado lá todo o 

executivo, com a presença do Dr. Rui Passadouro e da Vereadora do pelouro da Saúde, 

onde tinha sido tudo explicado e não existiam grandes questões. Portanto tentou-se 

empolar este assunto no sentido de que se pretendia, e o senhor presidente disse que 

entendia que, quando tinha sido transmitida mais informação relativa à possibilidade de 

se considerar um terreno intermédio para servir ambas as freguesias, causou alguns 

problemas a algumas pessoas, o que deveria estar em causa primeiro seria a qualidade 

das instalações que eram importantíssimas para dar respostas às pessoas, e segundo o 

que era importante era que as pessoas tivessem acesso em condições, aos serviços e 

cuidados de saúde. Disse então que iam aguardar, para ver se iria haver financiamento 

ou não, sabiam qual era o modelo replicado para esta União de Freguesias, tendo várias 

hipóteses em cima da mesa e que quando chegasse o momento lá estariam com quem de 

direito, que seriam os eleitos da União de Freguesias, os responsáveis da ARS que 

estiveram presentes na reunião necessária, para avaliar as diferentes situações. Era tão 

simples como aquilo, ninguém queria esconder nada de ninguém o que queriam era ter 

projetos prontos para que se houvesse sinal verde do financiamento, eles estariam lá 
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para o conseguir fazer. Lamentou que algumas pessoas se atropelassem naquilo que não 

tinha qualquer ponta de verdade, criaram determinadas situações que eram justificadas e 

o que lhes pedia era para transmitirem que tinham que aguardar para que o processo 

decorresse com normalidade e na satisfação das pessoas. Não poderiam estar 

preocupados com o seu quintal pois esse tinha crescido e estava agregado ao quintal do 

vizinho, assim teriam que arranjar soluções para servirem a todos. Competia ao senhor 

presidente como responsável pelo Município a obtenção das condições para que as obras 

se fizessem e havendo financiamento comunitário teriam de estar à frente, como tinha 

acontecido até ali, pois muitas coisas tinham sido feitas com apoio comunitário, não eram 

ilimitadas pois chegaria um tempo em deixaria de existir apoio comunitário, mas até lá 

tinham que acreditar que pudesse acontecer, esgotando todas as possibilidades. Como foi 

dito pelo Dr. Rui Passadouro não houve qualquer vínculo em relação à localização. Não 

valia a pena a inventar fosse o que fosse, vimos várias possibilidades, portanto, quando 

chegasse o momento, estávamos disponíveis para dialogar com quem de direito. 

Continuou a intervenção referiu-se às situações da Urbanização de Santa Clara, disse que 

a Câmara tinha um dilema pois na verdade tinha reunido com um grupo de moradores, 

não só com uma pessoa e que alguns desses assuntos tinham sido tratados com esse 

grupo. Tinham recebido essas pessoas como recebiam quaisquer outras e algumas das 

situações seriam diretamente da responsabilidade da autarquia enquanto proprietária de 

áreas que estariam sujeitas a concessão e onde existiam problemas de recursos humanos 

o que estava a impedir a normalidade do funcionamento das mesmas. Informou que 

existiam situações que estavam em estudo e não era carregar no botão e já se 

encontravam feitas, como por exemplo a transição de Santa Clara para outro lado da 

estrada. Estava em estudo a forma de criar condições de segurança, com passadiços e 

tinham que chegar a esse momento para serem resolvidos esses problemas que não 

tinham sido inventados pela autarquia, mas que tinham nascido nesse dia, infelizmente. 

Nessa altura não se separaram todas as coisas mas que também não valia a pena 

estarem a argumentar, pois não era o que pretendiam fazer. Dirigiu-se ao representante 

da Comissão de Moradores do Barracão, e salientou que ficou a conhecer a existência 

dessa comissão e disse que não era totalmente verdade o que tinham transmitido. Em 

primeiro lugar algumas das situações que tinham sido colocadas não eram da 

responsabilidade da autarquia. O problema do tráfego, que como sabiam existia uma 

pretensão de há muitos anos, que a própria autarquia já se debatia com quem de direito 

sem sucesso, pois ainda não tinha sido realizada até ao momento o acesso direto da zona 

do Barracão à auto-estrada, o que possibilitaria que muitos dos camiões não circulassem 

por ali e nesse momento o que se encontrava em cima da mesa, era prolongar as redes 
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de saneamento para 2019. Essa obra não seria possível ser executada pois ficavam 

dependentes de uma zona que não tinha emissários e não havia onde ligar essa rede bem 

como o acesso à Roca que estava em estudo e esperavam em 2019 terem as soluções 

para poder atuar. Contudo ficou a porta aberta para quando quisessem dialogar com a 

autarquia de modo a trabalharem aquele assunto da melhor forma. O senhor presidente 

continuou referindo-se ao Pedro Costa disse que era um funcionário autarquia muito 

solicitado como árbitro para eventos internacionais, portanto, tinham facilitado até onde 

era possível, e iam ver se conseguiam continuar a manter esse apoio, para que ele 

pudesse, também em nome do país participar nesses eventos internacionais.--------------

O senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu ao senhor Presidente e disse que 

nessa mesma sessão tinham acontecimentos bons mas também maus, mas tinham que 

ser tratados. Tinha falecido a senhora Manuela Conceição Gonçalves dos Santos Pôla que 

era a mãe do deputado Manuel Azenha. À semelhança do que tinha acontecido noutro 

falecimento quanto tomei conhecimento já tinha sido o funeral. Assim gostaria de 

apresentar os pêsames ao colega da Assembleia Municipal, Manuel Azenha pelo 

falecimento da sua mãe e propôs um voto de pesar, nessa sessão, como era tradição 

porque era um familiar de primeiro grau, iriam fazer um minuto de silêncio. Comunicou 

também a notícia do falecimento do engenheiro Alfredo Azevedo Maia, que foi uma 

pessoa muito ligada ao Município, bem como amigo do senhor Presidente, tinha sido 

vereador da Câmara. Informou que a Câmara tinha elaborado um voto de pesar mais 

completo que passou a ler. Fariam a seguir um minuto de silêncio em memória dos 

falecidos. “O Município de Leiria lamenta profundamente a morte de Alfredo Azevedo Maia 

que ocorreu a 29 de Novembro aos de 79 anos. Natural de Aveleda Vila do Conde, nasceu 

dia 23 de janeiro de 1939. Alfredo Azevedo Maia formou-se em Engenharia 

Eletromecânica no Instituto de Engenharia do Porto, tinha sido professor da Escola 

Industrial e Comercial e director de Exploração da Federação dos Municípios/EDP. O seu 

percurso ficou marcado por uma grande dedicação à causa pública não só como autarca, 

mas também no movimento associativo, nomeadamente no Lions Clube de Leiria, União 

de Leiria, instituições a que presidiu, tendo ainda sido presidente da Assembleia Geral do 

Hóquei Clube de Leiria e vice-presidente da Direção do Instituto de Solidariedade Social 

dos Milagres. No município de Leiria foi vereador em regime de permanência, responsável 

pelo apoio às freguesias no seu primeiro mandato de 1 de Março de 1990 a 1 de Janeiro 

de 1994. De 1994 a 1996 foi adjunto do Gabinete de apoio do então presidente do 

Município Afonso Lemos Proença, tendo voltado a assumir funções de vereador em regime 

de permanência entre 1996 e 1998 com responsabilidades na área da Cultura, Património 

e Reabilitação da Zona Histórica e apoio às Coletividades Culturais. Assumiu ainda 
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funções no Conselho de Administração dos SMAS, Escola Profissional e Comissão de 

Geminações” Assembleia Municipal de Leiria aprova por unanimidade um voto de pesar 

pela morte de Manuela Conceição Gonçalves dos Santos Pôla e de Alfredo Azevedo Maia e 

associou-se ao luto e à dor sentida pela família e amigos mais próximos. Tal como 

previsto cumpriu-se um minuto de silêncio pelos falecidos.-----------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia Municipal continuou e disse que tinha sido enviado e 

distribuído por todos, uma moção apresentada pelos deputados municipais do PSD /MPT e 

disse que a ia ler mas se algum dos proponentes o quisesse fazer e depois defendê-la 

estava poderia fazê-lo. O deputado Teófilo Santos propôs-se ler a mensagem.-------------

Intervenção da deputada Laura Esperança – PSD-------------------------------------

Cumprimentou os presentes. Quis fazer uma saudação especial ao Pedro Costa, pelo que 

tinha acontecido ali naquele dia, por ter trabalhado com ele e por ser um leiriense que 

não desistia, pois sabia o que queria e esperava que ele fosse ainda mais longe. Antes de  

ler a moção, teceu duas considerações, uma delas tinha a ver com o seguinte texto que 

tinha sido distribuído. Era um texto que tinha sido apresentado pelos vereadores do PSD 

concretamente, Fernando Costa, Álvaro Madureira e Ana Silveira e o texto que tinha sido 

aprovado pelo executivo Municipal tinha sido um pouco mais alargado. Os deputados do 

PSD acompanharam a Moção que tinha sido aprovada, que não era apenas aquele texto, 

e se algum dos partidos ou se alguém quisesse acrescentar algo mais, estariam 

disponíveis. Passou então a ler a Moção. ------------------------------------------------------

“Moção hospital Santo André em Leiria: A Câmara Municipal de Leiria na sua reunião de 

27 de Novembro de 2018. Tendo conhecimento das graves dificuldades de funcionamento 

do Serviço de Urgência dos blocos operatórios e de outros serviços devido à falta de 

espaço e de médicos, enfermeiros, pessoal técnico e auxiliares nas respetivas 

especialidades, receando o agravamento da situação no serviço de urgência, no Inverno, 

interpretando as legítimas preocupações e dificuldades dos que trabalham arduamente e 

com alto mérito no Hospital Santo André, tendo sido deliberado por unanimidade agora 

propõe-se também nesta Assembleia Municipal a proceder de igual modo na seguinte 

deliberação e naturalmente nas condições em que já iniciei a minha apresentação, o 

seguinte: manifestar as suas maiores preocupações junto da senhora Ministra da Saúde 

pelas condições em que está a funcionar o Hospital de Santo André, e convidava a 

senhora Ministra da Saúde a visitar o Hospital de Santo André e inteirar-se da situação 

das instalações e da falta de pessoal nos Centros de Saúde. Leiria 30 de Novembro de 

2018”, Os deputados municipais do PSD e o MPT muito obrigada, senhor Presidente. O 

senhor Presidente da Assembleia Municipal continuou perguntando aos deputados se se 

queriam manifestar.-----------------------------------------------------------------------------
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Intervenção da deputada Joana Cartaxo – PCP---------------------------------------- 

Cumprimentou os presentes, em especial a comunidade que era um orgulho que se 

tivessem juntado a eles. Referiu-se à moção e disse que pretendiam acrescentar de facto 

alguma coisa. Disse que se não estivesse assinada pelos senhores vereadores, 

identificando assim o partido que representavam, podiam dizer que aquela moção era do 

PCP, pois era algo que tinham vindo a reclamar e a denunciar ao longo daqueles anos. 

Não era novidade para eles, a questão que apontavam ali. Para eles aquela moção era o 

reflexo do que os sucessivos governos do PSD vieram a promover no que respeitavava à 

falta de condições do Hospital de Santo André e do Serviço Nacional de Saúde em Geral, 

sendo uma luta e reivindicação da população em geral e obviamente dos profissionais de 

saúde dessa entidade e da comunidade. Não viesse agora o PSD descartar-se daquilo que 

veio a promover no que dizia respeito à falta de condições no Hospital de Leiria e da 

sucessiva degradação das condições de trabalho. Assim só votariam a favor daquela 

moção caso no sétimo parágrafo fosse alterado para manifestar as suas maiores 

preocupações junto da Ministra da Saúde pelas condições em que estava a funcionar o 

Hospital de Santo André, da responsabilidade dos sucessivos governos. Convidar a 

senhora Ministra da Saúde a visitar o Hospital de Santo André para inteirar-se da situação 

das instalações e da falta de pessoal nos Centros de Saúde, responsabilidade dos 

sucessivos governos, fica a proposta.-----------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu, lembrou os deputados que o tempo de 

discussão daquela moção contava para o período antes da ordem do dia e convidou a 

deputada Cristina Coelho para fazer a sua intervenção.---------------------------------------

Intervenção da deputada Cristina Manuela Oliveira Coelho – PAN-------------------

A deputada quis felicitar a comunidade de surda de Leiria, disse que estava muito feliz 

com a presença deles e com o facto de ter contribuído para a sua presença. Emocionou-

se também com as declarações do seu Presidente. Em relação à moção apresentada, 

disse que era evidente que votaria a favor dela e que os problemas de saúde eram muito 

graves merecendo a atenção do PAN. Quis então fazer uma referência ao facto de nesse 

dia ter saído uma notícia no Diário de Leiria, onde dizia que o Hospital de Leiria era o 

melhor da zona centro. Pensa que não leu mal a notícia mas achou curioso depois de ter 

visto aquela moção. Achou estranho a noticia ter saído no mesmo dia da realização da 

Assembleia Municipal, dizendo que o Hospital de Leiria era o melhor da zona centro. 

Agradeceu e terminou a sua intervenção.----------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal agradece à deputada e chama o senhor 

deputado Rui Passadouro.-------------------------- -------------------------------------------

Intervenção do deputado Rui Manuel Passadouro da Fonseca – PSD/MPT---------

2019,INT,I,01,19074 - 17-04-2019



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 8/2018, de 30 de novembro e 03 de dezembro - Quadriénio 2017/2021 

25 

O deputado cumprimentou todos na pessoa do seu presidente. Antes de começar gostaria 

de dizer que em relação aos governos que passaram pelo nosso país e que tiveram 

responsabilidade no Hospital, foram dois partidos mas mais de um do que do outro. A 

situação nesse momento parecia-lhe um pior do que estava anteriormente. Lembrou que 

nunca foi preciso fazer ali nenhuma sessão sobre aquele problema do hospital e era da 

responsabilidade deste Governo e de quem estava a apoiar esse governo, tinham que 

colocar as coisas bem claras.--------------------------------------------------------------------

Transcrição:--------------------------------------------------------------------------------

“O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) engloba, como sabem, o Hospital de Santo André, 

Hospital Distrital de Pombal e Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira. Tem 

uma área de influência, que vai de Ansião, mais a Norte, até à Nazaré e Alcobaça a Sul, 

de cerca de 400.000 cidadãos. Dispõe de mais de 600 camas de internamento, área de 

consulta externa, urgência, cirurgia ambulatória, hospital de dia e meios complementares 

de diagnóstico e terapêutica (MCDT). Conta com a participação de 30 especialidades 

médicas. Ainda relativamente às camas, tem 1,6 camas por mil habitantes, abaixo da 

média portuguesa (3,4) e da média europeia (5,1). Alemanha tem o maior rácio (8.1). O 

CHL é, sem margem de dúvida, uma instituição de referência na área da saúde em 

Portugal. A qualidade dos serviços prestados é reconhecida por múltiplas entidades, 

objetivada pelos prémios que tem recebido. É uma instituição acreditada segundo 

padrões de qualidade internacionais. O seu serviço de pediatria foi dos primeiros do país a 

certificar os seus procedimentos. Reconhecemos a excelência de alguns serviços 

Cardiologia, Cirurgia, Pneumologia, Pediatria, e outros, correndo o risco de estar a ser 

injusto para outros. Recentemente visitei dois centros de referência em cirurgia 

oncológica, onde se pratica medicina de excelência. A produção do CHL tem crescido em 

todas as áreas. Analisando 2014-2016: destaco 44% na cirurgia ambulatória, 26% nas 

consultas externas, 10% nas altas do internamento e 20% na urgência. No entanto, e 

segundo relatório do próprio CHL, evidencia-se uma insuficiência de médicos especialistas 

com a consequente diminuição da capacidade assistencial e do nível de atividade. A 

consequência é o aumento dos tempos de espera para consulta e cirurgia. De 2015 para 

2016 passou de 22.484 para 28.828 o número de doentes à espera de consulta (3,3%) e 

de 5.088 para 5.472 (3.3%) à espera de cirurgia. À data de hoje: cirurgias gerais 1565 

doentes à espera de consulta e 2126 à espera de cirurgia; Ortopedia 4536 à espera de 

consulta e 986 à espera de cirurgia. No entanto, a esmagadora maioria são situações de 

prioridade normal pois os prioritários têm uma média de espera entre 1 e 2 meses e os 

muito prioritários de cerca de 1 mês. Ainda assim, o Tempo Máximo de Resposta 

Garantido dificilmente é cumprido. (Dados públicos). Consequentemente os leirienses 
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procuram a resposta fora de Leiria. O CHUC referia em 2013 que 13,8% doentes 

internados (8856) eram do distrito de Leiria. Em suma: número de médicos abaixo da 

média nacional; utilização já no máximo da capacidade instalada, devido a restrições na 

lotação, nos gabinetes de consulta e nos espaços de atendimento (hospital 

subdimensionado); insuficiência de especialidades médicas, aumento do número de 

doentes em lista de espera; procura excessiva da urgência e permanência dos doentes 

por falta de vagas no internamento; acesso a MCDT no exterior com imagiologia em 

outsourcing. Em virtude dos constrangimentos enunciados, Leiria deixou de ser atrativa 

para novos especialistas, sendo a situação critica em alguns serviço e especialidades. 

Existe falta de médicos, mas também de enfermeiros e outro pessoal, situação muito 

relacionada com a passagem das 40 para as 35 horas de trabalho semanais, sem a 

devida compensação no número de trabalhadores. Deduz-se da minha intervenção que a 

qualidade dos cuidados prestados é boa e segura, com alguns serviços na área da 

excelência. Mas se é bom ou excelente faz sentido esta moção? O bom desempenho do 

passado não é por si só garantia de sucesso futuro. Faz sentido, pois temos a obrigação 

de estar junto dos profissionais que diariamente dão o melhor de si, e também da 

administração, para manter o CHL nos melhores padrões de qualidade e inverter o ciclo 

de enfraquecimento do ambiente social hospitalar por diminuição das condições de 

trabalho associada à restrição de meios e recursos. Por outro lado, a população de Leiria 

espera algo de nós nesta área crucial para a nossa sociedade. Por tudo isto vamos apoiar 

esta moção. Obrigado.”-------------------------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, disse aos deputados que não fazia qualquer 

interrupção nessa matéria, mas lembrou que esse tempo estava a contar para o período 

antes da ordem do dia. O PSD já tinha gasto 8 minutos e 21 e já só tinha 9 minutos e 39 

do período antes da ordem do dia. Podiam falar até àquele limite. Chama o deputado Luís 

Pinto para intervir. ------------------------------------------------------------------------------

Intervenção do deputado Luís Filipe Domingues Pinto – PS--------------------------

Cumprimentou todos os presentes. Sobre aquela matéria o Partido Socialista associava-se 

à moção do PSD independentemente de se poder acrescentar algumas propostas que o 

Partido Comunista acrescenta. Não iria entrar em nenhum ranking de responsabilidade. 

Há muito que habituaram aquela Assembleia, um princípio que as bancadas do Partido 

Socialista ao longo de todos os mandatos que têm tido, que quando se tratava do 

desenvolvimento do Concelho de Leiria quando se tratava de defender as populações de 

Leiria, não lhes interessava a cor do governo, interessava defender os princípios pelos 

quais acreditavam e por isso aprovavam se qualquer pudor aquela moção. Naturalmente 

até pelas contradições do deputado Rui Passadouro, qual o partido que teve mais tempo 
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devia ser o Partido Socialista responsável por essa excelência e era suportado porque 

também era verdade que a passagem das 40 para as 35 horas, em defesa dos 

profissionais de saúde tinha causado algum constrangimento. Foi sobretudo no tempo da 

troika e no Governo do PSD, em que se saúde teve um grande decréscimo de orçamento 

que fazia muito sentido, acrescentarem aquilo que referenciou são os 20 por cento de 

aumento das urgências em muito estava explicado. O Partido Socialista acompanhou essa 

necessidade, era importante que quando a senhora Ministra viesse visitar, aqui também 

queria fazer uma retificação à moção, não se deveriam referir ao Hospital de Santo André 

mas ao Centro Hospitalar de Leiria, pensava que seria mais correto que o fizessem. 

Deviam de facto fazer um levantamento rigoroso das necessidades, ficando vossas 

excelências e todos os leirienses a saber que teriam sempre o Partido Socialista ao lado 

dos interesses da população. Obrigada. O Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

agradece e chama o deputado Fábio Joaquim.-------------------------------------------------

Intervenção do deputado Fábio Alexandre Seguro Joaquim – CDS-PP--------------

Cumprimentou todos os presentes. Deixou uma congratulação especial à comunidade 

surda por terem estado presente, e disse que se sentia orgulhoso enquanto leiriense, pois 

tinha sido uma batalha ao longo dos anos o que tinham feito, procurando atrair as 

pessoas a participar na Assembleia, aquele dia era bastante marcante nessa matéria, 

assim como a transmissão que decorria online com a presença deles ali. Referiu que 

muitas outras acessibilidades que ainda não estavam criadas pudessem vir a sê-lo. Desde 

que chegou à Assembleia, teve oportunidade de ver bastantes melhorias ao longo dos 

anos e agradeceu a o facto de estarem ali. Em relação à proposta de Moção que se 

encontrava em cima da mesa, gostava de deixar o primeiro repto se os deputados do PSD 

que estavam ali presentes o permitissem, que aquela proposta de Moção fosse subscrita 

pelos restantes partidos, porque merecia a total concordância deles. Consideravam ser 

uma matéria suprapartidária, como tinha afirmado o senhor deputado do PS. Esta era 

uma matéria que tinha interesse para todos, pediu também à senhora deputada do PCP, 

se numa Moção que teve oportunidade de ler e que não apontava diretamente 

responsabilidades, acreditava que se fosse ele a tê-la escrito se calhar teria apontado o 

dedo. Não sentia a necessidade e fazia esse repto, que poderiam até concordar, só para 

que a senhora deputada tivesse proposto, que eram da responsabilidade dos sucessivos 

governos, ele teria que concordar colocando uma emenda e disse os sucessivos governos 

e seus respetivos apoiantes. Estavam ali a discutir a melhoria das condições de saúde dos 

munícipes, ou numa tentativa de boicotar uma Moção por questão de atribuição de 

responsabilidades, qual era o maior valor que ali estava em discussão. Assim ele 

abdicaria dessa emenda dos seus apoiantes, deixou o repto aos deputados do PSD que 
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lhes permitissem a todos subescrever aquilo, porque o assunto era do interesse de todos 

os munícipes, e a senhora deputada comprometia-se a deixar cair a questão da 

responsabilidade, também porque não era na ótica dele e na humilde forma que ele via, o 

bem maior em questão. O senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu e 

chamou o deputado José António Silva.--------------------------------------------------------

Intervenção do deputado José António Silva PSD/MPT-------------------------------

Cumprimentou todos os presentes. Começou por dizer que não era para intervir mas fê-lo 

em defesa das dores de parto da senhora deputada do Partido Comunista, pois era uma 

dificuldade de facto esta política da geringonça e vinha acusar o PSD, como se a 

responsabilidade de tudo isso fosse do PSD. Não ouviu falar nem reportar-se aos partidos 

que naquele momento estavam a apoiar o Governo, falando exclusivamente do PSD, 

disse que aquilo tinha sido uma preocupação deles, era com esse Governo e com o 

Governo anterior, portanto eles sempre defenderam os interesses do nosso Concelho em 

termos de saúde e quando apresentaram aquela moção congratulava a Câmara e o PSD, 

por a ter apresentado. Quando o fizeram não era para criticar trabalho nem da 

administração, nem dos profissionais de saúde, e muito menos deles, mas era para 

ajudá-los a resolver um problema que existia. Esse problema era tanto maior quanto no 

último ano, o tempo máximo de resposta garantida para as consultas tinha aumentado. 

Tinham especialidades em que era preciso dois anos e meio para se conseguir uma 

consulta, embora isso não fosse reconhecido pelo Conselho de Administração. Informou 

que para especialidade de Otorrino, o atraso era de cerca de 900 dias, para conseguir 

uma consulta. Aquela Moção tinha o objetivo de ajudar a Administração, que reconhecia 

as dificuldades que tinham junto do Ministério, pois tinham que ser subservientes ao 

mesmo, para ajudar a resolver este problema, mas o que não podiam compreender e não 

aceitavam era que não houvesse ajuda recíproca da outra parte. Em fevereiro desse ano 

questionaram o Ministério da Saúde, não o fizeram ao hospital, pois sabiam das 

dificuldades e limitações que eles tinham. Quando questionaram o Ministério da Saúde 

sobre esses atrasos significativos do tempo médio de espera, a resposta dada pelo 

Ministério fornecida pela Administração do Hospital de Leiria, foi que o Centro Hospitalar 

de Leiria tinha vindo a cumprir na quase totalidade das especialidades, os tempos 

máximos das respostas garantidos para as consultas. Isso não era verdade, assim 

gostariam que a Administração colaborasse com eles, e dissessem que de facto tinham 

tido dificuldades, mas que não as ocultavam. Estavam solidários, apoiavam e 

congratulavam-se com a Moção aprovada na Câmara e era intensão deles não virem ali 

fazer política por política, mas ajudar a resolver os problemas do Concelho em termos de 

saúde. Dirigiu-se ao deputado Luís Pinto e disse que de facto as urgências duplicaram 
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cerca de vinte por cento no Hospital de Leiria, mas que isso se devia à ineficácia dos 

Centros de Saúde, pois como sabiam no passado mês, tinha havido um Centro de Saúde 

em que todos os doentes que tinha, tiveram que os mandar para o Hospital. Não foram 

os médicos que tinham faltado, mas os funcionários administrativos, portanto isso que 

referiam do mau funcionamento de um lado, levava ao mau funcionamento do outro, 

porque os doentes eram sempre os mesmos.-------------------------------------------------

De seguida o senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou a Moção a votação. O 

deputado Fábio Alexandre Seguro Joaquim lembra que a proposta tinha uma alteração à 

Moção apresentada. O senhor Presidente, perguntou se ele se referia à proposta do 

Partido Comunista, ao qual o deputado respondeu que se referia à sua proposta onde diz 

que propôs que essa Moção não receba qualquer tipo de alteração no seu conteúdo, 

podendo ser subscrita por todos os partidos que tinham representação naquela 

Assembleia. Era essa a proposta. O senhor Presidente disse que tinha sido o PSD a 

apresentar a proposta, se concordavam com o senhor deputado. Depois quis saber 

também se os outros partidos concordavam em subscrever aquela proposta conforme 

estava. O PS concordou, o Bloco Esquerda não concordou. Assim não pareceu ser 

possível. O senhor deputado Manuel Azenha do BE interveio dizendo que não tinha nada a 

opor. O senhor Presidente disse que já todos tinham percebido. Pontanto, face às 

objeções do PCP ficaria sem efeito a sua proposta, ao qual responde o deputado Fábio 

Alexandre Seguro Joaquim, se lhe fosse permitido que seria subscrito pelos restantes. O 

senhor Presidente disse então que estava bem e que a proposta seria subscrita por todos 

os partidos, exceto pelo PCP e foi colocada a votação. A proposta foi aprovada por maioria 

com um voto contra. Continuou a sessão e esclareceu que na gravação, tinha ficado 

visível o que se tinha passado. Cinco partidos subscreveram a Moção, um partido não 

tinha consubstanciado num voto contra, sendo assim foi aprovada por maioria com um 

voto contra. O senhor Presidente continuou a sessão mas o deputado Renato José dos 

Santos Cruz, apresentou outra Moção, o que suscitou dúvidas ao Senhor Presidente que 

lhe perguntou se a tinha distribuído naquela altura, mas não a tinha entregado ao Senhor 

Presidente. Disse então, que uma proposta que não cumpria o que tinham combinado que 

era ser enviada com 48 horas de antecedência, mas como isso ainda não estaca vertido 

no regimento, iriam ter que a aceitar. Chamou então o Senhor deputado Renato Cruz.----

Intervenção do deputado Renato José dos Santos Cruz – PS-------------------------

Cumprimentou todos os presentes. Começou por dizer que aquilo era uma recomendação 

ao Município, para a criação do Conselho Municipal de Desporto. Disse que a prática 

desportiva enquanto fenómeno social, tinha uma importância e reconhecimento pelo 

trabalho que tinha por base um conjunto de valores, à volta dos quais se congregavam,  
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e organizavam clubes, associações desportivas e regionais, federações, que 

representavam os interesses da comunidade de Leiria. O processo de desenvolvimento 

desportivo municipal, do nosso Município deveria ser objeto da partilha e do esforço 

conjunto do sistema desportivo local, através da participação dos seus representantes. 

Um Município como Leiria, Capital de Distrito com largas dezenas de instituições, 

dedicadas à prática desportiva, desde a componente social à competitiva, deveria ter um 

órgão que auxiliasse o vereador responsável, na definição de políticas estratégicas para o 

desenvolvimento da prática desportiva em Leiria. Era com base nesse propósito que 

propunham ao senhor Presidente a criação do Conselho Municipal de Desporto como 

órgão consultivo e representativo, proporcionando um espaço de diálogo sobre as 

orientações de política desportiva municipal, contribuindo para a qualidade da forma e do 

conteúdo da intervenção desportiva Municipal.------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal disse que entendia que o senhor deputado 

pretendia era uma recomendação para a Câmara e não para a Assembleia, porque a 

Assembleia não tinha autoridade para criar Conselhos Municipais. Questionou os 

deputados se quereriam se pronunciar sobre o assunto.--------------------------------------

Intervenção do deputado Fábio Alexandre Seguro Joaquim – CDS-PP--------------

Começou por dizer que aproveitava aquela proposta de criação do Conselho Municipal do 

Desporto para colocar umas questões. Teve oportunidade de propor a essa Assembleia 

Municipal a criação de dois Conselhos Municipais, o da Cultura e da Segurança. Recebeu 

na altura alguns comentários de que essa Assembleia Municipal não poderia dedicar o seu 

tempo a aprovar e a constituir Conselhos Municipais. Assim aproveitou para questionar 

pois o assunto estaria relacionado com aquela proposta, só queria entender a utilidade ou 

não da aprovação da mesma pois estaria interligada. O Conselho Municipal Cultura e da 

Segurança, um daqueles dois não se recordava de qual, entre a sua aprovação e a 

implementação, decorreram mais de um ano e seis meses. Perguntou então que face às 

condições existentes tanto humanas como físicas, qual seria a viabilidade da Câmara, de 

nesse dia fazermos ali a aprovação dessa recomendação e vir a ser implementado em 

tempo útil. ---------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal continuou e disse que o Senhor Presidente 

da Câmara tinha a resposta para aquela questão.---------------------------------------------

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Raul Castro---------------------------

O senhor Presidente disse que lhe tinha sido entregue pelo vereador do Desporto dois 

dias antes, precisamente a proposta de Regulamento Conselho Municipal e a do 

Regimento para ser submetida à reunião de Câmara e à Assembleia. Disse então que a 

Comissão Municipal de Segurança estava em funcionamento com representantes do CDS-
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PP.-----------------------------------------------------------------------------------------------O 

Senhor Presidente da Assembleia disse que tinha tido uma reunião sobre o Conselho de 

Segurança dois dias antes. Assim podiam votar a recomendação à Câmara. Foi votada por 

maioria com um voto contra e uma abstenção. Houve uma declaração de voto que teve 

que ser feita por escrito, pois tinha sido um voto díspar do partido, que ficaria registada 

em ata. Informou que a declaração poderia ser lida quando quisesse durante o período 

antes da ordem do dia. Continuou e deu a palavra aos Presidentes de Junta para falarem 

de assuntos estritamente da sua Freguesia e foram estipulados cinco minutos para cada 

um.---------------------------------------------------------------------------------------------

Intervenção da senhora Presidente da União de Freguesias de Monte Redondo e 

Carreira – Céline Moreira Gaspar--------------------------------------------------------

Transcrição:--------------------------------------------------------------------------------

“Assunto: Sondagem de Prospeção e Pesquisa de Hidrocarbonetos por métodos 

convencionais na Área de Concessão Pombal, em Bajouca, Concelho de Leiria. A Junta de 

Freguesia da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira na qualidade de órgão 

executivo da referida Freguesia considera de importância significativa o esclarecimento de 

algumas questões relativas ao projeto de Sondagem de Prospeção e Pesquisa de 

Hidrocarbonetos por métodos convencionais na Área de Concessão Pombal, em Bajouca, 

Concelho de Leiria devido à proximidade geográfica com o lugar do Casal Novo. Neste 

contexto, e decorrente da obrigatoriedade de apresentação de um Estudo de Impacto 

Ambiental, a Australis Lda., não sendo obrigada, apresentou para discussão pública uma 

Proposta de Definição do Âmbito do estudo de Impacte Ambiental (PDA), permitindo que 

entidades e cidadãos possam solicitar todos os esclarecimentos sobre o projeto em causa. 

Assim, não obstante o facto do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) ser fundamental para 

o esclarecimento das dúvidas relativas às consequências deste processo de prospeção, 

considera a Junta de Freguesia que deverá explanar algumas questões e considerações: 

Dever-se-á cumprir no projeto todos os tramites legais, bem como ter em 

consideração o Regulamento do Plano Diretor Municipal relativamente ao local a 

intervencionar, nomeadamente pelo facto de existir proximidade com a Rede Nacional 

Ecológica (duzentos e cinquenta metros) e com a Rede Nacional Agrícola (dez metros). 

Esta questão alerta-nos, uma vez que estas áreas estão muito próximas daquilo que se 

consideram áreas de influência indireta referidas no PDA. -----------------------------------

Dever-se-á no EIA analisar qual o património arqueológico existente, não só na área 

de intervenção, mas também na área de influência indireta referenciada na PDA e 

garantir todos os planos de mitigação. ----------------------------------------------------- 
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Dever-se-á garantir que o EIA exponha a total composição química final das lamas a 

utilizar durante a respetiva sondagem e quais os riscos que poderão significar para os 

solos e consequentemente para a população, assim como delinear todas as estratégias de 

contingência em caso de acidente. ------------------------------------------------------------- 

Dever-se-á rever, eventualmente, a possibilidade do teste do poço ser efetuado no 

Sistema Nacional de Gás Natural ao invés da queima controlada que referem ser o 

método escolhido, uma vez que desta forma poderão evitar-se consequências no que 

respeita à qualidade do ar.--------------------------------------------------------------------- 

Dever-se-á garantir a construção de um plano de contingência relativamente a todos 

os impactos (considerando todos os cenários possíveis) relativamente às linhas de água 

superficiais, bem como recursos hídricos subterrâneos. Apesar de na área de implantação 

não existir qualquer linha de água, a cerca de 150 metros encontra-se a ribeira da 

Bajouca, efluente do rio Lis, e portanto, importa sermos totalmente esclarecidos sobre os 

potenciais perigos que poderão advir desta intervenção e quais os planos alternativos. 

Neste âmbito, considera a Junta de Freguesia que deverá ser utilizada a rede de 

abastecimento público nos trabalhos evitando quaisquer perfurações simultâneas para o 

abastecimento de água, principalmente pelo facto da quantidade de água a utilizar ser 

significativa e que poderá causar impactos relevantes na capacidade do aquífero. Acrescer 

a esta questão é fundamental que o EIA refira claramente qual o encaminhamento das 

águas utilizadas durante a intervenção.--------------------------------------------------------

----Dever-se-á no EIA explanar quais os mecanismos a utilizar para monitorização do 

ruído que a sondagem significará e quais os riscos para a população, nomeadamente pela 

proximidade a habitações. --------------------------------------------------------------------- 

Dever-se-á garantir que todos os acessos ao local sejam devidamente consolidados, 

uma vez que o aumento de tráfego será significativo.----------------------------------------- 

Um projeto deste tipo inclui a possibilidade de um acidente grave que poderá deixar 

marcas significativas na região, no entanto, e apesar do histórico de registo desse tipo de 

acidentes ser mínimo, no Estudo de Impacto Ambiental dever-se-á explanar 

significativamente quais os potenciais acidentes e a avaliação do respetivo risco.  

De salientar, também, que a área de influência indireta facilmente atingirá a nossa 

Freguesia, pelo que consideramos fundamental conhecer quais são as intenções da 

Australis, Lda. relativamente às compensações previstas para a Região. Consideramos 

que o impacto se estenderá naturalmente a toda a região e de forma clara à nossa 

Freguesia pelo que esta deverá fazer parte da área geográfica compensada, uma vez que 

a proximidade do local é significativamente diminuta (1,4 km do Casal Novo).------------- 

A Presidente da Junta - Céline Moreira”.-------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal chamou para intervir o senhor Presidente 

da Junta da Bajouca.----------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do Presidente da Junta da Bajouca – Pedro Manuel Carreira Pedrosa 

Cumprimentou os presentes. Aquela intervenção surgia em consequência das diligências 

desenvolvidas pela multinacional Australis, no sentido de realizar uma prospeção e 

pesquisa de hidrocarbonetos por métodos convencionais na Freguesia da Bajouca. A 

proposta de definição do estudo de impacto ambiental que se referia, que pretendia 

realizar um furo vertical com a profundidade aproximadamente quatro mil trezentos e 

cinquenta metros e na horizontal entre trezentos a setecentos metros. Enquanto 

representante da população da Bajouca, não poderia deixar de dar conta de alguma 

preocupação que aquele assunto estava a gerar. Apesar de serem descritos os 

procedimentos das várias fases do projeto, alguns aspetos eram muito vagos. Assim era 

fundamental a realização de um estudo de impacto ambiental que contemplaria todas as 

vertentes preocupantes, fossem elas ambientais, caráter físico que pudesse causar 

transtorno à população. Seria também de fulcral importância que tanto o estudo de 

impacto ambiental como as entidades de avaliação do impacto ambiental responsáveis, 

fossem rigorosas. Após análise do PDA surgiram algumas preocupações e questões. 

Segundo aquele estudo, referiu que foi tida em conta a maximização de distância das 

zonas residenciais. Parecia-lhe que esse teria sido o último critério considerado, uma vez 

que se encontravam habitações bem próximas à área do projeto, mais especificamente a 

90 metros a oeste e a 75 metros a sul. Não estava a falar apenas de uma única 

habitação, mas sim de várias, considerando-se que a área do projeto inserida numa área 

densa de terrenos populacionais e habitacionais. Obviamente que as habitações, junto à 

área do projeto seriam fortemente condicionadas e afetadas pelo mesmo. Deste modo a 

inserção da área de projeto faria muito mais sentido numa zona sem habitações, num 

raio de alguns quilómetros, de forma a minimizar os transtornos à população. 

Relativamente à alternativa de uso de tecnologias, mais especificamente o teste do poço 

no PDA seria automaticamente descartada a hipótese de conetar à rede, o sistema 

nacional de gás natural, o que na opinião deles não fazia sentido, visto que na área do 

terreno do projeto, atravessava o gasoduto da rede nacional. Assim não concordavam 

com o método de queima controlada de gás, no sistema de queima em tocha. No PDA 

estavam identificadas as áreas sensíveis que ficavam bem próximas da área do projeto, a 

existência da Ribeira da Bajouca a cento e cinquenta metros, influente do rio Lis, 

portando um eventual fio condutor em causa, que em caso de acidente ambiental 

importava saber portanto, planos de contingência eficientes em caso de acidentes graves 

que afetassem estes recursos hídricos. Disse que outra das zonas próximas, a cerca de 
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dez metros encontrava-se a Reserva Nacional Agrícola e a duzentos e cinquenta metros, a 

Reserva Ecológica Nacional. Consideraram já diversas questões que deveriam ter sido 

esclarecidas, mas afirmavam desde já a convicção de que tudo farão para salvaguardar 

os interesses da população da freguesia da Bajouca e vizinhas, que não sendo contra o 

progresso, defendiam o futuro daquela população que não podia ser hipotecado. Muito 

obrigado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que qualquer Presidente de Junta 

que tivesse uma intervenção maior, podia terminá-la aos cinco minutos e depois 

continuaria a lê-la no período antes da ordem do dia utilizando o tempo do seu partido. 

Chamou então o Senhor Presidente da Freguesia de Colmeias e Memória.------------------ 

Intervenção do Presidente da União de Freguesias de Colmeias e Memória – 

Artur Rogério de Jesus Santos----------------------------------------------------------- 

Transcrição: ------------------------------------------------------------------------------- 

“Cumprimento todos os presentes na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia. Após 

alguma reflecção sobre fazer ou não esta minha intervenção tendo em consideração o 

teor da mesma, entendi por bem fazê-la para bem da minha consciência, mas 

essencialmente para evitar julgamentos sem que a parte julgada possa ser ouvida. Sr. 

Presidente de Câmara, caros deputados, colegas presidentes de junta e público aqui 

presente, tenho ouvido ultimamente alguns comentários que demostram para mim, 

alguma inquietação, incómodo, e outras coisas mais que não vale a pena aqui referir. 

Esses comentários, que relatam que a união de freguesias de Colmeias e Memória tem 

vindo a ser beneficiada por parte da Câmara Municipal em especial por o seu Presidente. 

Pretendo deixar bem claro que, se esta Junta recebeu da Câmara Municipal no passado 

dia 28 de Setembro o montante em falta de €388.498,72, aprovado em ata de 25-05-

1992 com o número de referência 1128-108, sendo que foram pagos nesse mesmo ano 

20.000.000$00, foi porque naturalmente este valor era devido pelo Município desde essa 

data à junta de freguesia de Colmeias, sendo referente à venda do terreno onde foi 

construída a escola EBI 123. Se os meus antecessores foram perdulários e não 

precisavam de dinheiro, muito lhes agradeço dado que agora nos dá bastante jeito. No 

entanto, não posso deixar de referir, que o dinheiro em referência nos era devido e que 

foi pago sem juros de 26 anos em atraso, que ultrapassariam de longe o valor do capital 

em dívida. Ora, se existe por aí alguma indignação por esta junta ter recebido o que lhe 

pertencia, a mesma, eu não a vi aquando nesta mesma assembleia, foi aprovado o 

pagamento de mais de €3.000.000,00 devido a ilegalidades, onde os seus autores como 

era hábito, escaparam impunes. Também não posso deixar de referir, se a Câmara tem 

investido algumas verbas que se podem considerar de vulto nesta freguesia ao longo dos 
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últimos nove anos, também esta Junta se tem pautado por uma gestão de rigor e de 

muita dedicação em prol da causa pública. Isto para dizer, aquando a restruturação, 

saneamento e repavimentação das vias na zona industrial das Areias e do acesso à 

Freguesia da Caranguejeira, a Junta de Colmeias contribuiu com o projeto e caderno de 

encargos da zona industrial, mais três anos do montante das verbas provenientes do 

protocolo com a Câmara, que nos eram destinadas para pavimentação. Estamos a falar 

de uma via Municipal qualificada e com tráfego intenso, onde os camiões com reboque em 

tempo de chuva ficavam sem tração na subida para o lugar do Casal da Raposeira, 

ficando atravessados no meio da via sendo necessário rebocá-los. Atualmente poderiam 

todos estar orgulhosos, por o trabalho realizado em toda a extensão da via onde os 

peregrinos já circulam num passeio, não fossem as obras por concluir e que são 

necessárias onde se inclui a conclusão do saneamento. É urgente a conclusão dos 

trabalhos em falta. Em relação á feira dos 9 e dos 24 na Memória, apesar de um 

investimento a rondar cerca de 500.000,00€ sendo 90.000,00€ capitais próprios da Junta, 

é conveniente realçar que muitas outras freguesias ao longo dos anos têm beneficiado 

deste tipo de apoios, o que é natural. Congratulo-me e agradeço ao Sr. Presidente da 

Câmara e a todos os intervenientes, que nos ajudaram a resolver um problema grave 

com várias décadas. Para que os presentes tenham a mínima noção do que estou a falar 

do espaço em referência em determinados dias tem mais de 200 feirantes, a atividade 

desenvolve-se numa via das Infra-estruturas de Portugal sem a existência de vias 

alternativas, sem sanitários ou uma simples torneira com água para lavar as mãos, com 

acidentes e cenas de pancadaria à mistura devido ao trânsito que por ali circula.---------- 

Os termos, para qualificar o espaço vergonhoso. Felizmente, quase resolvido. Senhor 

presidente da Câmara sabe que tenho um enorme respeito pela sua pessoa, não 

pretendendo de todo provocar-lhe qualquer tipo de constrangimento. Não posso, no 

entanto, deixar de o chamar atenção para um facto que dia após dia é cada vez mais uma 

realidade, o abandono das Freguesias Rurais por parte dos mais jovens. Atitude esta que 

é compreensível, tendo em consideração o conforto que uma cidade lhes pode 

proporcionar. Não estou, nem pretendo responsabiliza-lo por tal ato. Ao existirem 

responsáveis, somos todos nós. Na verdade, ao longo destes nove anos enquanto 

Presidente de Junta, poucas foram as vezes que os deputados desta Assembleia 

intervieram em defesa não só da minha, mas de outras Freguesias especialmente as mais 

rurais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Facilmente interpelam a Câmara sobre questões da cidade, esquecendo-se que esta tem 

sido um sorvedouro de dinheiro em detrimento das freguesias, sendo que alguns projetos 

de outrora, quase provocaram a falência da Câmara. O que se fez em tempos recentes, 
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com o risco de se poder repetir se não houver o cuidado necessário, pode ditar o que 

começa a ser uma evidência, o abandono das nossas Freguesias Rurais, onde 

futuramente passam a existir matos, silvas e eucaliptos onde estes últimos servirão para 

alimentar a voracidade de mais um dos lóbbies financeiros deste país, para o qual 

assistimos já resignados. Esta é uma realidade na minha União de freguesias, onde os 

idosos e menos idosos morrem, e os mais jovens procuram as cidades porque nelas 

encontram todo o conforto e comunidade. Senhor presidente da Câmara peço-lhe por 

favor, não deixe de investir nas Freguesias rurais, é lá que no futuro, as pessoas podem 

passar menos dificuldades, pois não existe economia que possa suportar tanto 

desperdício e oportunismo. Tenho dito. “------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu e disse que a parte 

remanescente tinha contado para o partido dele. Disse que iam começar com o período 

antes da ordem do dia, lembrou aos deputados que o PS tinha 28 minutos e 40 segundos, 

o PSD tinha 4 minutos e 33 segundos, o CDS tinha um minuto e 19 segundos, o Bloco de 

Esquerda 4 minutos e 49 segundos, praticamente 5 minutos pois não tinham feito 

nenhuma intervenção, 3 minutos e 39 segundos, conforme estava no quadro. Convidou 

os deputados a fazer as inscrições para intervirem.------------------------------------------- 

Intervenção do deputado Teófilo Santos – PSD/MPT---------------------------------- 

Cumprimentou os presentes. Disse, dirigindo-se ao Senhor Presidente da Câmara, que 

ficou contente que a questão financeira tivesse sido resolvida em parte. Disse que a 

questão financeira ou o défice, não chegava para resolver os problemas em Portugal, nem 

na Europa e muito menos em Leiria. Eles em Leiria, como tinha dito quando se 

candidatou, não tinham ido para ali defender o partido mas sim Leiria. Leiria era muito 

mais importante que os partidos e era por causa dos partido que tínhamos na Europa a 

aparecer o populismo, era por causa dos partidos que tinham no Brasil o Bolsonaro, era 

por causa dos partidos não assumirem os seus papéis. Disse também que tínhamos o 

Brexit, a Itália, estava sempre a defender Leiria tinha que ser desenvolvida, crescer que 

estender-se, precisava de zonas industriais e que só cresceria quando houvessem 

terrenos para existirem essas zonas industriais. Leiria só cresceria quando o trânsito 

estivesse resolvido, que estava um caos, nós poderíamos ter graves problemas em Leiria 

e não era demagogia, mas a realidade. Disse que tínhamos graves problemas à hora de 

ponta, junto da Câmara e do antigo sinaleiro. Tinha que se resolver o problema dos 

parques de estacionamento, ou junto da Prisão Escola, para as pessoas que trabalhavam 

na Câmara, Segurança Social e Liceu. Também era uma preocupação o parque de 

estacionamento junto à Nova Leiria, pois não existiam parques de estacionamentos nesse 

local. Mencionou que tínhamos o parque da fonte quente, junto ao estádio, e tínhamos, 
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que nos preocupar com Estádio, topo norte. Falou do Multiusos, do Mercado Municipal, 

disse que talvez fosse mais importante ter uma visão global para tudo, começando na 

Avenida Heróis de Angola, Mercado, zona do Multiusos devia existir uma visão de 

modernidade para Leiria, em vez de pensar pontualmente, deveria ser feito um estudo 

global com ajuda de arquitetos. Quando surgisse o novo hospital o trânsito seria muito 

complicado com o aparecimento de mais dez mil camas. Disse que não era o PSD que 

contava mas sim Leiria, gostou do que o deputado Luís Pinto tinha dito que Leiria tinha 

um hospital com um excelente quadro mas cheio de problemas. Referiu que muitas vezes 

tinha votado ao lado do PCP. Pediu ao Presidente que se preocupasse com o 

desenvolvimento de Leiria, que suspendesse as obras, pensasse na visão global, assim 

com o jardim da Almoinha bem feito iriamos ficar com uma cidade mais moderna, com 

crescimento económico, sem desemprego. A população estava a diminuir cerca de mil 

pessoas que deixaram a cidade nos últimos dez anos, devido à falta de qualidade de vida, 

ao contrário de outros Concelhos que estariam a crescer. Gostava de saber como é que 

estava a Leiria Capital da Cultura, como estava o aeroporto, como estava a linha do 

oeste, esperava que isto fosse resolvido com todos os partidos. O Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal agradeceu e chamou a deputada Cristina Manuela Oliveira Coelho – 

PAN.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção da deputada Cristina Manuela Oliveira Coelho – PAN ------------------ 

Disse que voltava a colocar a mesma questão que já tinham colocado antes. Dirigiu-se ao 

senhor Presidente da Câmara colocou a questão sobre o centro de recolha animal que 

nunca mais era construído, porque é que a Câmara de Leiria não conseguia efetuar uma 

obra que a no ver dela deveria ser simples, questionou que se não conseguia fazer um 

canil como é que poderia fazer outras obras. Gostava de saber até quando é que a 

Câmara iria continuar a auxiliar-se das Associações de proteção animal, que eram 

compostas por voluntários, que não recebiam para fazer o trabalho que faziam e que 

eram muito solicitados pela população, pois faziam um trabalho que a Câmara não fazia. 

Referiu que Câmara tinha funcionários que eram pagos, viaturas para fazer esse serviço, 

no entanto, a população socorria-se das Associações. Mencionou a Câmara Municipal da 

Batalha que estaria a pôr em prática o programa, captura esterilização e devolução dos 

animais de rua, a Batalha nunca tinha tido centro de recolha nem canil, naquele momento 

estava a funcionar e a fazer a esterilização num centro veterinário camarário. Mencionou 

a Câmara Municipal de Porto de Mós que também já tinha construído o centro de recolha 

animal. Disse que Leiria como Capital de Distrito, a Câmara que supostamente tinha 

dinheiro, recursos, funcionários, continuava a não ser uma cidade civilizada na sua 
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opinião. O Senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu e chamou a deputada 

Joana Cartaxo.---------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção da deputada Joana Cartaxo – PCP--------------------------------------- 

Cumprimentou todos os presentes, e como tinha pouco tempo ia tentar ler de forma mais 

lenta para não atrapalhar a Língua Gestual. A coima de €9,180,00 (nove mil cento e 

oitenta euros) que tinha sido aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento pela 

Autoridade para as Condições de trabalho ACT, por terem descurado a segurança no 

trabalho numa obra de que resultou na morte em 29 de Junho de um trabalhador, era um 

facto de enorme gravidade. A administração dos SMAS tinha sido responsabilizada por 

essa entidade inspetiva e foi significativo que o conselho de administração tenha decidido 

ouvindo o “departamento jurídico”, pagar a coima. De acordo com os trabalhadores dos 

SMAS que tinham auscultado, para aquela situação, tinha concorrido a falta de 

investimento em meios humanos e materiais, formação profissional, medidas para a 

segurança no trabalho e planeamento de obras o que consubstanciou a falta de planos de 

trabalho, de higiene e segurança em obras de administração direta. Sabiam que o 

trabalhador falecido estava de férias ou em situação de descanso e que tinha sido 

chamado para trabalhar numa obra de reparação de um coletor de esgoto. Conforme lhes 

tinha sido relatado, a obra com vala funda e solos pouco estáveis, não estava equipada 

com ferragens, os trabalhadores não tinham equipamentos de proteção e não havia 

nenhum engenheiro a acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. A desgraça deu-se 

ao jeito de uma morte anunciada, aguardando que a justiça fizesse com isenção e 

independência o seu trabalho, a responsabilidade política não poderia deixar de ser 

imputada ao Conselho de Administração dos SMAS, composto pelo próprio Presidente da 

Câmara e de dois vereadores partidários fervorosos da contenção das despesas e do falso 

rigor financeiro. A falsa eficiência financeira, tinha os seus efeitos colaterais, José Cadima 

Ribeiro economista e professor da Universidade do Minho natural da Barosa atento 

observador da realidade da sua terra natal, punha o dedo numa das feridas do 

desenvolvimento da Região de Leiria. Passou a citar “citar a região de Leiria tem ficado 

aquém do desejável em matéria de construção e de uma afirmação e de uma liderança 

colectiva” afirmou para a revista integrante na edição do dia anterior do Jornal de Leiria. 

Disse que estava tudo ligado, a acrescentar alguma coisa, seria apenas que era preciso 

existir outra visão, que bastava de conceções pequeninas sem rasgo nem ousadias, 

incapazes de sonhar e sempre prontas para desvalorizar os direitos dos trabalhadores. O 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu e chamou o deputado Manuel 

Azenha.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Intervenção do deputado Manuel António Azenha dos Santos Pereira – BE-------- 

Cumprimentou os presentes. Dirigiu um especial cumprimento para a comunidade de 

surdos e para os tradutores ali presentes, com quem já tinha tido a oportunidade de se 

cruzar e gostava de os ter ali. Gostaria de referir que sentia sensibilizado pelo gesto 

daquela Assembleia Municipal relativamente ao falecimento da minha mãe e em seu 

nome e da sua família, o seu muito obrigado.-------------------------------------------------- 

Transcrição:--------------------------------------------------------------------------------

“Exmo. Sr. Presidente,-------------------------------------------------------------------------- 

Antes do mais gostaria de referir que registámos com agrado e espero que V.Exas 

também tenham registado, as conclusões de um estudo da Fundação Francisco Manuel 

dos Santos reconhecendo que o atual modelo das autarquias locais concede excessivos 

poderes aos executivos municipais o que dificulta a sua fiscalização por parte das 

Assembleias Municipais. Desde há muito que o Bloco de Esquerda chama a atenção para 

este aspecto e de facto hoje temos um verdadeiro exemplo disso. Uma Assembleia 

Municipal onde estão na ordem do dia 23 pontos em discussão, sendo três deles a 

aprovação de orçamentos distintos e de cariz técnico complexo, que requerem a análise 

de mais de mil folhas, convenhamos que dificulta um pouco o nosso trabalho. Não 

obstante, não posso igualmente deixar de referir a antecedência respeitável com que 

alguns documentos nos foram entregues.------------------------------------------------------  

Posto isto.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Tenho por hábito aproveitar este período para lhe colocar algumas questões que gostaria 

de ver esclarecidas, e assim comecemos pela questão do Jardim de Infância dos 

Capuchos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Na Assembleia Municipal do passado dia 19 Fevereiro, na sequência do enceramento de 

uma das salas por questões de segurança foi-me dito por V. Exa. que a escola iria ser 

sujeita a obras profundas, passo a citar:------------------------------------------------------- 

“Está prevista a construção de 4 salas novas, mais uma unidade para surdos, a 

construção de um refeitório para o pré-escolar e primeiro ciclo, prevendo-se o início das 

obras no final do ano.”--------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Presidente estamos no final de novembro, a sala em causa recebeu reparações de 

cosmética e já está em funcionamento, pergunto-lhe se as obras de fundo que prometeu 

sempre são para avançar e se mantém o prazo de início das mesmas que termina daqui a 

31 dias.------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Gostaria ainda de abordar a questão dos contratos de exploração e prospeção de gás e 

petróleo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Como é sabido, ou deveria ser, dos 15 contratos existentes em 2016, na presente data, 
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por razões várias mas principalmente pela oposição de associações ambientalistas e 

autarquias visadas, neste momento apenas dois estão em vigor, a saber:------------------ 

 - O que diz respeito ao Concelho da Batalha, mais concretamente o furo a realizar em 

Aljubarrota, e o respeitante ao nosso Concelho onde o furo de sondagem irá, ou iria 

esperemos nós, ser realizado na freguesia da Bajouca.--------------------------------------- 

Soubemos pelas notícias que no passado dia 31 de Outubro, V. Exa e outros autarcas 

tiveram uma reunião no Hotel Eurosol onde a empresa Australis, que detém os contratos 

de exploração em vigor, veio apresentar o seu projeto de exploração para o concelho.---- 

Soubemos igualmente que a Reunião de Câmara ocorrida no passado dia 27 de Novembro 

contou com a presença de representantes da Australis, o que não deixa de ser um pouco 

estranho, tendo sido aprovado um parecer técnico sobre a consulta pública, parecer este 

aprovado com reservas por parte dos Vereadores do PSD, que se abstiveram.-------------- 

O dia 27 de Novembro foi exatamente o último dia em que os contratos estiveram 

sujeitos a consulta pública.---------------------------------------------------------------------- 

Exmo. Senhor Presidente pergunto-lhe:-------------------------------------------------------- 

1 – Que parecer técnico é este sobre a consulta pública? Quem o redigiu? Quem o 

apresentou? E a pedido de quem é que foi elaborado?---------------------------------------- 

2 – Qual foi o posicionamento da Câmara Municipal de Leiria no processo de consulta 

pública?------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – Houve alguma reunião ou sessão de esclarecimentos com a população do Concelho e 

designadamente com a população da Bajouca? Foi-lhe dada a conhecer o referido 

parecer?------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 – E por ultimo, e mais importante, pergunto-lhe, qual o valor que foi dado à Moção 

apresentada pelo Bloco de Esquerda nesta Assembleia no passado dia 27 de Abril, que 

devidamente aprovada recomendava à Câmara o posicionamento publico contra 

implementação da indústria petrolífera no Concelho?----------------------------------------- 

Por fim, não posso deixar de referir que no passado dia 23 de Novembro o grupo 

parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução pela suspensão 

imediata dos processos de concessão, exploração extração de petróleo e gás na região 

centro, talvez ali se conseguisse travar o que V. Exa teima em prosseguir.” ---------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu e chamou o deputado João 

Cunha dizendo-lhe que o tempo do seu partido tinha acabado mas que poderia falar.---- 

Intervenção do deputado João Cunha – PSD/MPT------------------------------------- 

Agradeceu a condescendência do senhor Presidente da Assembleia que também tinha sido 

apanágio em relação às outras bancadas, mas a sua intervenção naquele caso era só para 

congratular facto de aquelas Assembleias Municipais passarem a ser transmitidas para o 
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público em geral pois há quase 10 anos que tinha apresentado à Assembleia Municipal 

essa proposta, mas na altura tinha sido feito um estudo técnico e só que os valores na 

tinham sido de milhares de euros. Felizmente que as tecnologias tinham evoluído, e 

tinha-se tornado numa realidade ao fim desses dez anos. Agradeceu.----------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e informou que a propósito o disso a 

transmissão via facebook tinha tido já vinte comentários vinte e duas partilhas e mil e 

setecentas visualizações, chamou o deputado Luís Filipe Domingues Pinto.------------------ 

Intervenção do deputado Luís Filipe Domingues Pinto – PS-------------------------- 

Começou por congratular o senhor Presidente da Assembleia Municipal, pelas duas 

excelentes novidades que esperava que não fossem só a título experimental, mas que 

pudessem fazer parte de todas as reuniões não só a transmissão mas também, a 

tradução em Língua Gestual, um avanço a registar bem como uma preocupação do 

pelouro da Ação Social. Referiu que a senhora Vereadora Ana Valentim desafiou-os para a 

realização de um peddy paper inclusivo, em que se procurassem pontos fracos de difícil 

obstáculo e ultrapassagem, sobretudo para os deficientes com dificuldades de locomoção. 

Tratava-se de uma estratégia mais global e ele aproveitaria para desafiar a senhora 

Vereadora, para a realização de uma conferência em que técnicos e responsáveis na 

intervenção urbana pudessem ser consciencializados, pois muitas vezes surgiam 

dificuldades e obstáculos, por razões estéticas. O que tinha sido feito e bem feito deveria 

ser alargado também aos arquitetos e engenheiros, aos trabalhadores que intervinham 

todos os dias na malha urbana seria importante fazer uma conferência sobre isso. Disse 

que aquele dia era um dia histórico e o senhor Presidente da Assembleia Municipal estava 

de parabéns. Aproveitou também para sugerir aos vereadores dos diferentes pelouros que 

no próximo ano de 2019 tivessem uma grande atenção para a praia do Pedrógão, não 

através de eventos, uma intervenção cada vez mais estruturada, que aquela praia que 

tinha sido fustigada em 2017 pelos incêndios e voltou a ter um grande revés naquele ano 

com o furacão Leslie. Era muito importante que os diferentes pelouros pudessem 

concertar posições para que pudesse haver um grande investimento em prol do 

desenvolvimento e da defesa dessa praia. Obrigada. O Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal agradeceu e chamou o deputado Paulo Pedrosa Pedro, do PS.--------------------- 

Intervenção do deputado Paulo Pedrosa Pedro – PS---------------------------------- 

Cumprimentou os presentes. Como membro eleito por aquela Assembleia para fazer parte 

do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral, pediu permissão para prestar 

contas acerca da última reunião tida por aquele Conselho e do sentimento que tentou 

transmitir. Esse sentimento era partilhado por aquela Assembleia. Naquela reunião foi 

feito o diagnóstico do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral com enfoque 
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muito grande para o aumento do número de médicos de família. Foi referida também a a 

aceitação dos contributos para a elaboração do plano local de saúde que estava a ser feito 

pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral. Nessa reunião também 

chamaram à atenção dos responsáveis para a preocupação que muitos autarcas têm 

transmitido acerca da dificuldade que as populações têm sentido no acesso aos serviços 

de saúde, sobretudo por causa da falta de assistentes administrativos. Alertaram também 

para a necessidade de se conseguir estabilizar o quadro clínico, porque as constantes 

substituições de médicos acarretavam dificuldades no funcionamento das unidades de 

saúde. Manifestaram também às entidades responsáveis pela saúde para não 

minimizarem e descurarem o funcionamento das pequenas extensões de saúde. Já 

tinham ouvido naquele dia falar muito de agregação, que pode ter vantagens mas não 

devem descurar as suas pequenas unidades de saúde porque elas funcionavam na maior 

parte dos casos tão bem ou melhor que os grandes centros de saúde. Continuou dizendo 

que existiam exemplos que agregação, até no nosso Concelho, mas com a manutenção 

dos pólos das extensões mais pequenas a funcionar. Manter os polos para as consultas 

gerais e deixar as consultas diferenciadas e a consulta aberta para a sede do Centro de 

Saúde agregador, foi o que tentou transmitir na última reunião do conselho da 

comunidade e que pensava ser o sentimento que muitos autarcas tinham tido ali naquela 

Assembleia. Agradeceu.------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu e chamou o senhor Presidente da 

Câmara.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Raul Castro--------------------------- 

O senhor Presidente começou por dizer que não ia comentar as posições dos Presidentes 

de Juntas de Monte Redondo, Carreira e Bajouca. Referiu-se ao Presidente da União de 

Freguesias de Colmeias e Memória, Artur Rogério de Jesus Santos, e disse que pensava 

que tinha ficado esclarecida a situação do pagamento da dívida que o Município tinha com 

aquela Freguesia. Depois de ouvidos inclusivamente Presidentes de Junta, eleitos pelo 

PSD não conseguiram nenhum deles com quem o Senhor Presidente falou, dar a resposta 

da razão, porque é que não tinham sido feitas as contas na altura devida. A seguir disse 

que iria responder ao senhor deputado Teófilo Santos, a pretexto do facto de estar 

sempre a falar da situação das zonas industriais, do trânsito, parques de estacionamento, 

diria o que o antigo Presidente da República disse, deixassem-nos trabalhar. Lá estariam 

para prestar contas e não queriam chegar ao fim, isolados e quando as coisas estivessem 

definidas colocar à discussão para verem se em conjunto poderiam fazer alguma coisa 

pela cidade, que dizia respeito a todos. Quanto à Capital Europeia da Cultura 2027, disse 

que estavam a ser assinados protocolos com os Municípios do Oeste, que na sua 

2019,INT,I,01,19074 - 17-04-2019



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 8/2018, de 30 de novembro e 03 de dezembro - Quadriénio 2017/2021 

43 

totalidade aderiram ao projeto de Leiria, protocolos também com Tomar e Ourém e 

eventualmente com Torres Novas, que tinha manifestado interesse em aliar-se a Leiria. 

Sobre Monte Real, estavam na expectativa de uma reunião com os membros que tinham 

sido designados pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério do Equipamento, estavam a 

dar esse tempo de espera devido ao Orçamento do Estado que estaria a ser prioridade 

por parte dos Ministérios, esperavam que na semana a seguir tivessem alguma 

informação para se iniciarem as reuniões que estavam programadas. Em relação à Linha 

do Oeste, sabia que já existiam obras no início da linha sendo o grande objetivo no plano 

de investimentos para 20/30 se pudesse contemplar o resto ou seja das Caldas até 

Coimbra e Figueira, da Linha do Oeste, tudo a caminhar para ajudar a resolver as 

questões de mobilidade das pessoas que estão sediadas ao longo do atual traçado. 

Continuou a dizer que existe um erro de princípio que era a Linha do Oeste não desviasse 

na zona de Loures, criar um troço novo em direção à Gare do Oriente, isso sim seria 

extremamente importante para Leiria, porque possibilitaria em condições de reabilitação 

da linha, a deslocação até Lisboa numa hora e meia. Dirigiu-se à deputada Cristina 

Coelho, e disse que dava autorização à Vereadora Ana Esperança para dar a resposta 

sobre o canil, porque se as coisas fossem fáceis já estariam feitas, mas não era assim, a 

aquisição de terrenos para a construção do novo canil não era só carregar no botão, pois 

existiam outro tipo de problemas. Assim, seria como a deputada tinha dito, se em Leiria 

não tivessem resposta deveriam ir à Batalha porque estaria tudo a correr bem por lá. 

Continuou referindo-se à deputada Joana Cartaxo, disse que a mesma trouxe a público 

um conjunto de falsidades acerca do trágico acidente que tinha acontecido com um 

funcionário dos SMAS que só prejudicava o desenvolvimento do processo. Existiam 

equipamentos que foram levantados pelos trabalhadores com a intenção de descobrir 

onde estava a rotura, não havia necessidade de entaipamento, porque os trabalhos ainda 

estavam em fase inicial. Fazia-se uma escavação muito reduzida em cruz, para ver onde 

é que as condutas iriam passar e só depois é que o trabalho de abertura das valas exigia 

que fossem entaipadas. Mais disse, que a questão formulada pelo ACP, se efetivamente 

tinha sido feita formação para esses trabalhadores, de facto tinha sido feita, têm essa 

garantia, vão aguardar pela decisão do Ministério Público e lá estarão para assumir o que 

fosse necessário. Respondeu ao deputado Manuel Azenha sobre o estudo da Fundação 

Manuel Francisco Santos, seria melhor ler tudo, sabia que era um bocado massudo, mas 

seria melhor e ver onde estava Leiria, talvez tivesse alguma surpresa. E relação ao Jardim 

dos Capuchos iria ser a Vereadora Anabela Graça a explicar o que se passou. Sobre os 

contratos e sondagem do gás disse que não aceitava à semelhança de muitas pessoas, 

que a pretexto de uma bandeira, se dissesse, que não queriam cá nada disso. Pediu a 
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oportunidade democraticamente, de poderem tomar conhecimento do que estaria em 

causa, porque não se sabia o que estava em causa. Tinham a oportunidade de participar 

onde tinham que participar, levantaram as questões que constavam de uma informação 

presente na última reunião de Câmara, para se saber depois qual seria o andamento que 

elas iriam ter, nomeadamente por parte da Agência Portuguesa do Ambiente. Portanto 

queriam ter acesso a essa informação de ambos os lados. Na reunião que que tinha 

havido em Leiria promovida pelos eventuais promotores, também estiveram presentes os 

representantes da Oikos e da Quercus, não foram tomadas decisões, estiveram a ouvir 

todos os problemas que podiam ser levantados e alguns desses problemas, já tinham sido 

referidos pelos Presidentes de Junta. Portanto naquele momento teriam que aguardar 

pelo estudo de impacto ambiental, se iriam estar contempladas as soluções para o que 

estão a contar, porque também sabiam e estavam a dar a cara para se fosse necessário 

dizer não, devidamente fundamentados. Sem fundamentos, não contasse com eles, 

tinham que aguardar. Pediu autorização ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

para chamar a Vereadora Ana Esperança, para falar do que tinha sido feito até àquela 

altura, quanto tinham gasto com o canil.------------------------------------------------------- 

Intervenção da senhora Vereadora Ana Esperança-----------------------------------  

Cumprimentou os presentes. Referiu-se às questões colocadas pela deputada Cristina 

Coelho e lembrou-a, que já tinham conversado e reunido muitas vezes, disse que a 

deputada não deveria querer ouvir o que já lhe tinha dito em relação ao canil, e pensava 

ainda neste mandato conseguir inaugura-lo e contava com a presença da senhora 

deputada. Afirmou que ninguém tinha mais vontade do que o executivo de ter as 

melhores condições, de terem um Centro de Recolha Oficial, para que pudessem acolher 

bem os animais. Em relação à questão que tinha sido colocada, nesse ano já tinham sido 

investidos perto de cinquenta mil euros com o canil. Não tinham a situação ideal, nem a 

que gostariam de ter, mas todos os dias trabalhavam com vista ao bem-estar dos animais 

Naquele momento tinham um Médico Veterinário, um Assistente Técnico e dois 

Assistentes Operacionais no ativo, por limitação. Disse que a senhora deputada já tinha 

ido várias vezes ao canil, sabia perfeitamente porque pertencia a uma Associação, que 

era apoiada pela Câmara de Leiria, com instalações, a Associação Zoófila. Tínhamos duas 

Associações no nosso Concelho, uma estava em instalações que eram da Câmara tinham 

água e luz gratuitamente e tinha perfeita consciência que era uma Associação de 

voluntários, com tudo o que acarretava, mas que não conseguiam fazer mais. Referiu que 

tinham outra Associação que já tinha sido apoiada, que não era mais, como a Associação 

Zoófila, nem a Associação dos Protegidos que por serem voluntários, como tinham que 

cumprir com o pró-Leiria, tinham que ser transparentes na atribuição dos auxílios. As 
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Associações também tinham que cumprir a parte delas e já tinham pedido relativamente 

às esterilizações, todos os animais que estavam no canil, estavam esterilizados, todos os 

que eram doados, felizmente tinham tido uma grande taxa de adoção, não a que seria 

ideal, pois continuava a existir muito abandono, mas tinham aumentado o número de 

adoções. Em relação à captação, esterilização e devolução, naquele momento tinha 

pedido às Associações, porque como a senhora deputada sabia os animais tinham que 

estar registados a Câmara queria apoiar para isso tinham trabalhar em conjunto. No que 

dizia respeito aos animais, esses tinham que ser registados. Falou ali em dois Concelhos, 

mas ia abster-se de comentar, mas a senhora deputada conhecia a realidade e pensava 

que mesmo assim Leiria ainda estava melhor. Lembrou que anteciparam a aplicação da 

lei relativamente referente ao não abate com consequências, tinham problema de cães 

assilvestrados, mas procuravam todos os dias melhorar. Encontravam-se numa equipa 

proposta pelo PAN, para a constituição do Regulamento Municipal do Animal, já tinham 

sido realizadas duas reuniões, nos dias 5 ou 6 dezembro estava marcada outra, portanto 

esse esforço estava a ser feito. Não era verdade que não tinham apoiado as Associações, 

não tinham a situação ideal, relativamente à construção do novo canil, tinha sido 

extremamente difícil encontrar o terreno, porque os existentes eram ao pé de casas, 

depois, assim que se sabia que se queria instalar ali o canil, os preços disparavam. 

Finalmente foi encontrado um terreno, como tinha tido oportunidade de dizer, os 

proprietários por serem vários números, não os tinham registado nos seus nomes, por 

isso não tinha sido possível fazer ainda. Disse que já tinha sido feito o levantamento 

topográfico do terreno e terminou lembrando deputada que estava sempre disponível, 

mas que a senhora deputada, não deveria dizer coisas que sabia que não seriam 

verdade.----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu à deputada e informou que já 

não podia falar mais porque o senhor Presidente da Câmara já tinha falado ou alguém por 

sua delegação, eram as directivas do Regimento. Disse que esperava que quando fosse 

decidido o sítio onde iria ser feito o novo canil, não funcionasse a mesma síndroma que 

está a funcionar com o gás, que era chamado a síndroma, not in my backyard, que queria 

dizer que seria muito bom, mas não no meu quintal. Continuou dizendo que a deputada 

teria oportunidade de defesa da honra. Deu a palavra à vereadora Anabela Graça.--------- 

Intervenção da vereadora Anabela Graça----------------------------------------------- 

Cumprimentou os presentes. Pretendia prestar um esclarecimento relativamente ao 

Jardim de Infância dos Capuchos. Disse que no ano anterior, no início do ano lectivo, 

foram detetadas fissuras numa das paredes de uma sala dos alunos, por uma questão de 

precaução foram retirados dessa sala e criaram-se condições para proceder à 
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monotorização, através de uma equipa técnica do Instituto Politécnico de Leiria ao longo 

desse ano lectivo. No final, o relatório que lhes foi apresentado dizia que a sala não tinha 

problemas de segurança e que as crianças poderiam regressar à sala de atividades. Junto 

com a União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes foram efetuadas algumas 

obras, para que a sala tivesse mais conforto e nesse momento o município continuava a 

desenvolver o projeto de arquitetura, na esperança de que, se abrisse um novo quadro 

comunitário, essa obra pudesse vir a realizar-se com fundos comunitários. Esclareceu que 

a obra não estava na gaveta, apenas que o projeto de arquitetura estava a ser realizado 

e as crianças regressaram à sala em segurança. Agradeceu. O Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal chamou a deputada Cristina Manuela Oliveira Coelho.---------------- 

Intervenção da vereadora Cristina Manuela Oliveira Coelho – PAN------------------ 

Começou por dizer que a senhora vereadora Ana Esperança já lhe tinha dito muitas vezes 

aquelas coisas, pois a deputada telefona-lhe muitas vezes. Disse que o que gostaria é que 

a senhora vereadora dissesse publicamente, não só a ela, mas a toda a gente e à 

comunicação social. Gostaria de também de frisar, que muitos dos trabalhos estavam a 

ser feitos pelas Associações, como tinha sido dito pela senhora vereadora, mas não 

seriam as Associações que teriam que fazer a contagem das colónias dos gatos, apanhá-

los e transportá-los e estavam a ir para outras zonas fora do Concelho. Seria a Câmara 

Municipal com algum apoio das Associações, mas nesse momento o que estava a 

acontecer eram que as Associações estavam a apoiar a Câmara em vez de ser a Câmara 

a apoiar as mesmas. A Câmara dava-lhes água, luz, disse que estava a defender a sua 

honra porque a senhora vereadora estaria a pôr em causa o que ela tinha ido ali dizer. O 

senhor Presidente da Assembleia fez uma interrupção dizendo à senhora deputada que 

ela devia fazer a defesa da sua honra, e não desviar-se do assunto. A vereadora 

continuou e disse que queria aproveitar aquela oportunidade, para que ela dissesse 

publicamente o que lhe dizia a si. Mas o que estava em causa era dizer onde é que tinha 

sido ofendida e defender-se. A senhora deputada continuou e disse que se sentia ofendida 

porque acha que aquela Assembleia não levava muito em conta aqueles assuntos, 

ridicularizando-os ali muitas vezes, nomeadamente, ela queria dizer ali, que a questão 

dos animais, não eram apenas animais. A senhora deputada afirmou que não se 

importava com aquilo, pois o que realmente queria é que esse assunto fosse falado e se 

os senhores falavam sobre ele era sinal que já estavam pensar neles e isso para ela já 

era uma conquista. Gostava de frisar que a Câmara Municipal não estava a apoiar as 

Associações de Proteção Animal como deveria apoiar e como estava na lei, que dizia, que 

a Câmara Municipal tinha que recolher os animais de rua e não estava a fazê-lo. O senhor 

Presidente da Assembleia interrompeu e disse que ela tinha que terminar a sua 
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intervenção.--------------------------------------------------------------------------------------

O senhor Presidente Continuou e disse que naquela sessão acontecia praticamente tudo, 

havia um pedido para integração de um ponto na ordem de trabalhos que só aconteceria 

com a anuência da Assembleia. Era um ponto de pequena importância era uma precisão, 

que era o seguinte: Na sessão de Setembro foi aprovada a integração no inventário 

municipal do montante de €5.000,600,00 (cinco milhões e seiscentos mil euros), no 

entanto, aquando do lançamento contabilístico dos imóveis verificou-se um lapso nos 

valores, assim solicitava à Assembleia Municipal que aprovasse a deliberação da Câmara 

relativa à retificação dos valores no montante de €5.000,737,00 (cinco milhões 

setecentos e trinta e sete mil euros) portanto, o valor de €5.000,639,00 (cinco milhões 

setecentos e trinta e nove euros) e o verdadeiro valor era de e €5.000,537,00 (cinco 

milhões quinhentos e trinta e sete euros). Aquela proposta tinha sido levada à Câmara e 

tinha sido aprovada por unanimidade, portanto naquele momento colocaria duas coisas, 

iriam entrar no ponto da ordem do dia e por conseguinte se esse ponto fosse aprovado a 

sua admissão ao período da ordem do dia, poderíamos constituí-lo como primeiro ponto 

da ordem da ordem de trabalhos e ficava o assunto tratado. Consultou os presentes se 

alguém se opunha ou se abstinha, que aquele ponto fosse integrado na ordem de 

trabalhos. Assim, iriam começar o período antes do período da ordem do dia. Informou os 

deputados que tinham cerca de hora e meia, poderiam avançar mais um pouco, uma hora 

e três quartos, para evitar terem que voltar lá na segunda-feira. Solicitou alguma rapidez 

aos senhores deputados, pois estaria nas mãos deles a vinda na segunda-feira seguinte, 

sem prejudicar obviamente o que estavam a fazer naquela Assembleia. Informou também 

os deputados que não poderiam existir substituições, pois as pessoas que estavam ali 

naquele dia seriam as elegíveis para estar na outra reunião. Continuou e disse que os 

tradutores iriam terminar os seus trabalhos, pois estava previsto acabarem à meia-noite. 

Agradeceu-lhes o ótimo trabalho elogiou o facto de ser de difícil execução, salientando 

que a experiência lhe parecia ter sido positiva e por conseguinte, iriam continuar. 

Agradeceu a todos e também aos cidadãos surdos por terem ali estado, esperava que 

tivessem gostado e podiam continuar a ir, ou então a assistir à transmissão desejou um 

bom Natal a todos. Passaram então à apreciação, discussão daquele ponto, se alguém 

quisesse mais algum esclarecimento, tinham entrado no período antes da ordem do dia, 

aquele ponto tinha sido distribuído e questionou os senhores deputados de alguém se 

queria pronunciar sobre aquele assunto. O Ponto foi aprovado por unanimidade e entrou 

na ordem de trabalhos. De seguida passaram ao ponto um, Relatório do Presidente da 

Câmara sobre a atividade do Município e relatório financeiro nos termos da 

alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, como sabiam aquele assunto não carecia de votação, poderia ter no entanto 

discussão, era para conhecimento. Deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Raul 

Castro.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do Senhor Presidente da Câmara Raul Castro.-------------------------- 

O Senhor Presidente começou por dizer que o relatório tinha sido previamente distribuído, 

poderia ter no entanto discussão.-------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal recebeu as inscrições dos deputados. 

Intervenção do deputado João Cunha – PSD/MPT------------------------------------- 

Começou por solicitar ao senhor Presidente da Câmara, alguns esclarecimentos sobre 

algumas questões que constavam do relatório presente àquela Assembleia. Antes queria 

dar nota de que tinha ficado muito feliz pelo convite que lhe fizeram para a inauguração 

das luzes de Natal, tinha sido realmente um momento importante no bem-estar, disse 

também que poderiam ter posto umas luzes na palmeira em frente ao Centro Comercial 

Plaza, que estavam protegidas, porque realmente aquilo estava quase a cair, 

aproveitavam nessa altura, que estavam no período do Natal. Relativamente ao relatório 

começou por dizer que na página 66, do mesmo, referia uma intervenção que estaria a 

ser feita no parque de campismo da Praia do Pedrógão, supunha que teria a ver com a 

questão das intempéries. Perguntou exatamente o que é que se estava a passar com 

aquela intervenção no parque de campismo da Praia de Pedrógão, porque além das 

intempéries, tinha havido uma intempérie ao longo do ano, em que, por exemplo a cerca 

do lado dos prédios esteve em baixo todo o ano, e não tinha sido naquela altura da 

intempérie. Se pudesse dizer alguma coisa sobre a intempérie que se passa com o próprio 

parque, porque, pelos vistos o que se estava lá a passar dos relatos que lhe chegavam, 

estavam a gerar alguma apreensão. O ambiente entre os campistas, utentes e a entidade 

gestora parecia não ser a melhor, por isso gostaria que lhes dissesse alguma coisa sobre 

aquele assunto. Continuou referindo que na página 84 do relatório falava-se numa análise 

de queixas de ruído, gostava de saber se relativamente àquela matéria do ruído, quais 

tinham sido as conclusões e quais as medidas que estavam a ser tomadas. Relativamente 

ao que estava escrito na página 85 do relatório, que tinha a ver com a sondagem de 

hidrocarbonetos que já tinha sido ali falada, referia-se que estava a ser feita a análise da 

proposta de definição de âmbito da sondagem. Assim, havia uma análise que estava a ser 

feita pela Câmara e portanto, o senhor Presidente tinha dito que estiveram numa reunião 

com a entidade que pretendia fazer a prospeção, mas o relatório dizia que era uma 

análise da proposta, portanto queria saber, se já existiam dados concretos para analisar. 

Na página 94 do relatório falava-se de vistorias a propósito da tempestade Leslie, em 

relação às Freguesias afetadas, gostaria que lhes dissesse ali de uma forma sumária o 
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que o que é que essas vistorias detetaram, quais eram as medidas que tinham sido 

tomadas e o que estava previsto em termos de regularização das situações que foram 

objeto dessa trágica situação. Questionou também o senhor Presidente se já existia 

alguma solução para o estacionamento, dos cidadãos que tinham que ir aos correios junto 

aos Paços do Concelho, pois esse estacionamento era muito complicado, bem como se 

estaria previsto alguma coisa relativamente à eliminação das lombas. Não se referia às 

lombas simples, mas àquelas mais pronunciadas porque à noite essas lombas estavam a 

causar alguns acidentes. Agradeceu.----------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal chamou a deputada Joana Cartaxo.--------- 

Intervenção da deputada Joana Cartaxo – PCP---------------------------------------- 

Cumprimentou os presentes. Disse que o que aquela Câmara era boa, era a não 

concretizar investimentos e a ampliar saldos. De acordo com informação do relatório 

constatava-se que o grau de realização do Portugal 20/20 no Município era apena de vinte 

por cento, num programa que tinha começado em 2014 e que terminaria em 2020, ou 

seja para um compromisso de financiamento dos fundos comunitários aprovados em vinte 

milhões de euros, seiscentos e setenta e dois mil euros no 5.º ano de vigor do programa 

só se tinham efetuado pedidos de pagamento de cinco milhões e quinhentos e nove mil 

euros. O saldo que o Senhor Presidente da Câmara tinha anunciado estava em 31 de 

Outubro nos quase cinquenta e dois milhões de euros, quando em 31 de dezembro de 

2017 há cerca de um ano era de quarenta milhões de euros. Se não tivesse sido a 

aquisição de alguns imóveis os montantes tinham sido ainda superiores, iriamos ver como 

seria no final do ano, mas também era elucidativo. Ficaram a saber através do relatório 

que persistiam em querer cobrir parte da Avenida Heróis de Angola, isso causaria 

enormes condicionamentos ao trânsito rodoviário, ou mesmo a sua impossibilidade, o que 

provocaria mutações profundas na vida do centro da cidade com implicações em parte da 

zona urbana, mesmo na parte norte do rio. Se o problema era gastar o dinheiro existia 

muita coisa onde se poderia aplicar e bem. Nesse período correu trâmites, quatrocentos e 

cinco processos de contratação pública, mas só dez processos ou seja 0,25 por cento do 

total é que tinham sido concursos públicos e que de empreitadas um único processo. No 

relatório não ficara a saber que tinha havido um ato inspectivo da Inspeção Geral das 

Finanças, souberam-no pelos jornais, mas pensavam que a Assembleia Municipal tinha 

que ter conhecimento do relatório e devia discuti-lo. Nem uma palavra sobre o estado do 

inquérito à morte do trabalhador dos SMAS no passado Junho, ou sequer sobre as 

eventuais medidas tomadas para que isso não se tornasse a acontecer, com exceção de 

uma das anotações nos serviços nem uma palavra sobre a tempestade de 13 de Outubro, 

a as consequências no Concelho de Leiria. Continuou e referiu os buracos que estavam 
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por todo o lado, à vista toda a gente, que as chuvas só tinham agravado ou a 

escandalosa falta de falta de limpeza urbana, questionou se já tinha sido aberto algum 

inquérito algum processo contra a empresa de limpeza, sobre o tempo de demora para a 

conclusão das obras no Bairro de Sá de Carneiro e a escandalosa falta de qualidade das 

mesmas. A apreciação deles à atividade da Câmara e do Conselho de Administração dos 

SMAS continuava negativa. Agradeceu.-------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu e chamou o deputado Rui 

Passadouro--------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado Rui Manuel Passadouro da Fonseca – PSD/MPT--------- 

Transcrição:-------------------------------------------------------------------------------- 

“Assunto: Esclarecimento relativo aos acessos a uma grande superfície comercial pela 

Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, no local da antiga Proalimentar. Durante cerca de um 

ano esteve muito condicionada a circulação junto à Quinta de Santo António, tendo os 

moradores suportado buracos, pó e lama, com prejuízo importante da sua qualidade de 

vida. Posteriormente fechou-se ao trânsito a faixa descendente de acesso à cidade. 

Admito que tanto constrangimento deverá ter causado prejuízo a alguns comerciantes. 

Em outubro fez-se a abertura da grande loja com acessos inacabados, facilidades que não 

estão ao alcance de qualquer cidadão. Visitando o local, ficam os receios fundados 

relativamente ao muro de grande porte construído e à redução para uma das duas faixas 

na via descendente. Nos últimos dias ouvi dos moradores algumas expressões que 

identificam bem o seu descontentamento: pista de cross estrada das lombas, muro de 

Berlim. Como foi possível incomodar tanta gente durante tanto tempo? Queixam-se, com 

razões objetivas os leirienses vizinhos da conhecida grande superfície relativamente aos 

acessos e ao trânsito em geral. Contudo, o sentimento negativo relativamente ao trânsito 

começa a ser generalizado na cidade. Grande congestionamento no Rossio junto ao 

Jardim Luís de Camões, Rua Machado Santos (agravado pelo edifício comendador), Rua 

João Soares, Avenida Nossa Senhora de Fátima (rotunda dos Rotários), Rotunda D. Dinis, 

Colégio da Cruz d’Areia. Senhor presidente, precisamos de um plano de mobilidade para a 

primeira década do séc. XXI. É urgente discutir o assunto. Mas, hoje gostaria de ficar 

tranquilo relativamente à mobilidade na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, pretensão que 

acho difícil de concretizar. Sr. Presidente pode contar com a nossa atenção e 

disponibilidade para colaborar na solução, agora com motivos para grandes 

preocupações. Sr. Presidente como foi possível abrir uma loja de grande afluxo de 

clientes sem garantir os interesses legítimos dos moradores? Quem são os responsáveis 

pela falha completa do planeamento da obra, relativamente a acessos? Está a ser 
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cumprido o projeto licenciado? Quando fica concluído o acesso? Prevê-se compensação 

dos lesados? Ficamos a aguardar uma resposta. Muito obrigado.” --------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu e chamou o deputado Luís Pinto, 

mas o deputado não quis usar da palavra. Deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara 

para intervir.------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do Senhor Presidente da Câmara Raul Castro--------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara, começou por responder ao deputado João Cunha e disse  

que o parque de campismo da Praia do Pedrógão tinha tido algumas vicissitudes 

nomeadamente, a última com o Leslie, que para além do que tinha acontecido dentro do 

próprio parque também vedação estava amplamente danificada, portanto, estavam 

naquele momento a promover os procedimentos para se fazerem as reparações que 

fossem devidas. Sabiam que da parte da gestão do parque, algumas coisas podiam não 

ser as mais corretas, da parte deles, reuniram com eles, aguardavam que efectivamente 

as coisas pudessem melhorar e que na próxima época balnear as coisas estivessem 

normalizadas. Relativamente às queixas, ao ruído tinham a ver com o ruído provocado 

pelos bares, o novo regulamento estava aí, o que estava a ser feito nos casos em que 

eram prementes, era instalar nas casas dos queixosos equipamento certificado sobre a 

medição do ruído, nos casos que ultrapassavam, levantava-se o respectivo auto e como 

sabiam as coimas eram bastante pesadas, podiam ir até €30.000,00 (trinta mil euros), 

não eram as primeiras que tinham sido aplicadas. Esse seria um problema que só seria 

ultrapassado com a entrada em vigor do novo regulamento, pedindo compreensão 

esperava que acabassem alguns abusos, especialmente perto das zonas residenciais. Este 

regulamento vinha ao encontro da necessidade dessas zonas residenciais, de forma a 

ficarem protegidas em situações de excesso de ruído. Os dados que tinha referido 

anteriormente sobre a informação elaborada dentro do Município, com reserva, às várias 

áreas relativas às habituais sondagens, tinha sido precisamente esse documento que 

tinha sido apresentado em reunião de Câmara, portanto, para efeitos do estudo de 

impacto ambiental todas as questões que tinham sido possíveis detetar, constavam lá. 

Eram as reservas da Câmara, iam então aguardar que a Agência Portuguesa do 

Ambiente, entidade com competência legal para emitir o estudo, se pronunciasse. Iriam 

esperar para ver o que iria sair dali, tendo a certeza que muitas da situações que tinham 

sido consideradas não tivessem soluções, fossem aceitáveis, naturalmente as opções por 

parte da Câmara, ficassem mais qualificadas. Sobre a trágica situação do Leslie, tiveram 

oportunidade com os meios disponíveis da proteção civil e não tiveram tantos problemas 

como Concelhos vizinhos, existiram algumas horas de alguma preocupação porque as 

informações que estavam a receber pelas vias oficiais e não oficiais, indicavam o Algarve, 
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Lisboa, São Martinho e depois seria na zona de Leiria, que acabou por passar 

praticamente ao de leve. Não tinha sido nada, comparado com o que aconteceu a norte 

da Praia do Pedrogão, tendo ficado resumido a alguns espaços Municipais, que iriam ser 

objeto de intervenção, nomeadamente, em termos particulares, algumas telhas em 

algumas casas na Praia do Pedrogão. Em relação ao acesso aos correios junto à Câmara, 

era evidente que não competia à Câmara gerir aquele dossier, não percebia porque é que 

as pessoas tinham que vir de carro, poderiam estacionar e vir a pé pois existiam muitos 

parques nas redondezas. Dirigiu-se à Deputada Joana Cartaxo para lhe dizer que a taxa 

de complemento de execução era maior do que aquela que estava configurada no 

relatório, por uma razão simples. Muitos dos projetos tinham sido objeto de 

reprogramação e enquanto essa taxa não fosse validada pela entidade gestora, a Câmara 

não poderia considerar toda a obra que já estava executada e paga, o que significava na 

prática que a Câmara tinha mais do dobro executado e que infelizmente era um problema 

transversal por todo o país. Leiria através da Comunidade Intermunicipal era a que tinha 

maior taxa de execução, assim poderia verificar qual era a situação a nível do país. Em 

relação à Avenida Heróis de Angola, estavam a estudar para depois ser discutido esse 

assunto com quem de direito, a possibilidade de colocar betão na avenida, criando nesse 

local uma nova atratividade, em sintonia com muitos movimentos que se estavam a 

passar noutras cidades portuguesas, bem como no estrangeiro, para ser devolvido o 

espaço público ao cidadão. O que se pretendia, era que os munícipes estacionassem o 

carro na periferia e que efetivamente tivessem acesso aos espaços públicos em 

segurança. Continuou e respondeu ao deputado Rui Passadouro, salientou que tinha sido 

um drama a situação dos acessos, porque ninguém contava que nas infra-estruturas que 

tinham sido ali feitas, se viessem a detetar uma enorme quantidade de irregularidades 

nas mesmas. Este problema fez com que se tivessem que montar novas infra-estruturas 

o que demorou muito mais tempo. Explicou que existiam situações de loteamentos, em 

que as infra-estruturas se encontravam por baixo dos prédios. Aproveitaram agora para 

fazer intervenções e tentar ter infra-estruturas em condições, esperavam assim que não 

viessem a ter mais problemas e que no princípio do mês de janeiro toda a obra estivesse 

executada. O acesso e o muro iriamos ter que o cortar num metro e meio, pois não fazia 

sentido o impacto que estava a ter, pois parecia que também tinha havido um engano, 

por parte dos técnicos da empresa, quanto ao muro que era necessário fazer. Concluiu a 

sua intervenção.--------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e informou que aquele ponto não carecia 

de votação e passaram ao ponto seguinte, Ponto 2 - Mapa de pessoal da Câmara 

Municipal de Leiria para 2018 – alteração.--------------------------------------------- 
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Deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara.---------------------------------------------- 

Intervenção do Senhor Presidente da Câmara Raul Castro--------------------------- 

Começou por explicar que aquela situação decorria da necessidade de alterarmos o 

quadro que estava em vigor 2017/2018 ainda para poderem aproveitar um procedimento 

que tinha sido feito e que tinha ainda candidatos aprovados, para que pudessem ser 

admitidos para o quadro dos serviços. Disse que estavam com muita dificuldade em 

relação aos recursos humanos, já tinha sido anunciado que precisavam de fazer 

procedimentos para cento e trinta e um lugares, por um lado, eram precisos mais 

funcionários, pois os serviços estavam carenciados, com a saída de 200 pessoas nos 

últimos anos. Por outro lado, para contratar funcionários não existiam funcionários 

suficientes para fazer os procedimentos, tinham concursos a demorar quase um ano. A 

Câmara estava a debater-se com esta complicação, tentaram ver se por outsourcing seria 

possível avançar com esses procedimentos e na verdade estavam a precisar admitir 

funcionários para os serviços poderem funcionar como deveria ser. Os funcionários dos 

vários serviços estão exaustos pela pressão que têm sofrido e a Câmara tinha a 

necessidade de fazer esses procedimentos para admitir pessoal, prepará-los para 

realmente poderem dar a melhor resposta às exigências dos nossos munícipes. Referiu o 

problema da transferência de competências que até aquela data ninguém tinha falado dos 

recursos humanos, dando como exemplo a área social, disse que não se sabia que o 

pessoal que estava naquela altura na Segurança Social, nos serviços lhes queria imputar, 

se ao imputar competências esse pessoal viria ou se a Câmara teria que contratar mais 

pessoas. Por exemplo em relação à Educação poderiam vir a receber cerca de 

quatrocentos e cinquenta trabalhadores que estavam nas escolas e que naturalmente 

seria preciso pessoal para tratar dos problemas inerentes a cada trabalhador, 

vencimentos, férias situações de doença, portanto seriam precisos mais funcionário dos 

que o que estavam neste momento nos recursos humanos, que eram cerca de oito, ou 

nove elementos para um universo de seiscentos e trinta trabalhadores, o que era 

insuficiente. Assim se viessem mais quatrocentos e cinquenta trabalhadores poderíamos 

imaginar quantos funcionários seriam precisos nos recursos humanos, ninguém se 

preocupou em saber quais os custos que este acréscimo iria trazer ao município. Estavam 

neste impasse para tentar perceber se efetivamente as delegações de competências, pois 

naquele momento até o próprio fundo que garantia as transferências de dinheiro para 

acompanhamento das competências, foi chumbado e não faziam a menor ideia naquele 

momento como é que o Governo quereria resolver aquele problema, porque sem essas 

verbas adequadas a acompanhar as transferências, iria dar um grande reboliço. Terminou 

a sua intervenção e o Senhor Presidente da Assembleia agradeceu. Perguntou se algum 
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deputado se queria manifestar sobre aquele assunto. Inscreveu-se o Senhor Deputado 

João Cunha.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado João Manuel Faria Fernandes da Cunha PSD/MPT------- 

Dirigiu-se ao Senhor Presidente da Câmara, para lhe perguntar sobre a preocupação que 

ele já ali tinha exprimido, em sessões anteriores relativamente à nova legislação que ia 

sendo dada a conhecer relativamente à reforma e descentralização e à desconcentração 

de serviços, levava-o à questão de saber se via com agrado o acompanhamento por 

aquela Assembleia Municipal daquelas questões. Naquele caso concreto, estavam a falar 

da questão do pessoal, mas havia muitas outras que estavam, naturalmente colaterais 

em relação à questão referida. Perguntou se aquele reforço de pessoal que estava a ser 

pedido se estava a utilizar o pessoal que estava “prateleira” na Câmara, ou seja, se 

estaria a Câmara a rendibilizar todos os ativos humanos da instituição, ou se 

efetivamente aquela situação estava a ser toda utilizada. Terminou a intervenção e o 

senhor Presidente da Assembleia agradeceu ao deputado. Deu a palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do Senhor Presidente da Câmara Raul Castro -------------------------- 

Começou por dizer que a questão do pessoal não tinha sido nos últimos tempos muito 

fácil, porque e assumia publicamente situações que tinham vindo a ocorrer e com as 

quais a Câmara não queria compactuar nem ser conivente. Era intolerável que numa 

organização de carácter público como era o município, houvesse quem por exemplo em 

hora de trabalho, resolvesse apanhar banhos de sol deitando-se num muro no interior da 

Câmara uma duas, três vezes como era intolerável essa situação, avançou-se com um 

processo. Era intolerável que funcionários depois de fazerem reconhecimento facial, um 

quarto de hora depois saiam e que durante a manhã mais ninguém os via. Era intolerável 

que durante todo o dia a cada hora, perdessem largos minutos para fumar, estavam 

sempre a fumar que era o argumento que tinha para estar fora do local de trabalho e 

entretanto os serviços estavam atrasados. Era intolerável que alguns funcionários, 

poucos, manifestaram-se, porque havia uma tolerância de quinze minutos para eventuais 

atrasos e alguns funcionários assumiram essa tolerância como um direito e todos os dias 

entravam às 9h15 minutos. Bastava, consultar o ficheiro para perceber isso. Sendo uma 

organização como a Autarquia onde uma parte dos serviços até tinha atrasos 

significativos, não podia continuar assim. Foi necessário levar outro rumo, tomando-se as 

medidas adequadas, quem quisesse sair podia sair, tem que fazer o reconhecimento facial 

e depois justificar, quem tivesse algum atraso imprevisto só tinha que justificar. Deixou 

de existir a tolerância, porque se no dia que todos os funcionários por coincidência 

chegassem às 9h15m, gostaria de saber que resposta era dada às pessoas que ali 
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estariam à porta à espera para ser atendidas. Não podia pactuar com aquele tipo de 

situações, portanto tinham que falar com as pessoas e era o que estavam a fazer, 

sabendo que existia a tal dúzia de funcionários gostava e que estava muito incomodada 

por ter sido tomada aquela medida. O que a Câmara pedia aos funcionários é que 

cumprissem a sua missão, que estava subjacente a um contrato que fizerem quando 

passaram para os quadros da Autarquia, de fazer um determinado tipo de horário, era o 

que a Câmara queria. Até poderiam vir dizer que estavam lá dentro e não faziam nada, aí 

depois existiam os critérios de avaliação anuais, que serviam para apreçar essas 

situações. O Senhor Presidente continuou e disse que há dez anos que estava à frente 

dos destinos do Município de Leiria e tinham quatro processos disciplinares. Uma 

funcionária que tinha sido apanhada em desvio, um funcionário que estava a exercer 

atividade não autorizada em acumulação que não o podia fazer e os outros dois casos 

eram a tal funcionária que estava entretida a apanhar banhos de sol, na hora de serviço. 

O senhor Presidente disse que não podia ter feito outra coisa, a primeira vez tinha 

pensado que estava a ver mal, à segunda ficou na dúvida, à terceira vez foi ter com a 

funcionária e perguntou-lhe se se estava a sentir mal, se seria preciso chamar os 

bombeiros, ao qual a funcionária lhe respondeu que tinha que ir até ali porque tinha que 

pensar, no serviço. Disse que aquele tipo de coisas, para quem estava há dez anos, ter 

que fazer aquilo, instaurar os quatro processos, naturalmente que dali para a frente, as 

coisas tinham que mudar, porque não podíamos ser coniventes com aquelas situações. As 

pessoas queixavam-se que viam os funcionários em trânsito e que ninguém lhes dizia 

nada, estavam noutras vidas e isso começava a trazer responsabilidades para quem 

dirigia o serviço, portanto o que se queria era que os funcionários cumprissem a sua 

missão, só isso. Ninguém estava a pedir nem mais um minuto, nem menos um minuto, 

quem quisesse fazê-lo, podia fazê-lo seria bem-vindo, quem não quisesse fazer não tinha 

que ficar prejudicado fosse de que maneira fosse. Devia fazer a sua função, é assim que 

as organizações têm que funcionar, especialmente a nossa porque efectivamente era 

pública, existiam sectores que não tinham pessoal para serem mais rápidos a dar 

respostas, os assuntos atrasavam-se e tinham às vezes implicações de natureza 

financeira, nomeadamente a aprovação do projeto onde as pessoas tinham contratos com 

bancos, tinham compromissos e complicavam esses procedimentos. Era aquela a situação 

que estava a ver, nas transferências com aquela votação que houve do chumbo do fundo 

que suportava transferências em termos financeiras, estavam à espera que o Governo 

dissesse como é que estava a pensar fazer as essas transferências de dinheiro par as 

Autarquias. O que a Câmara queria, algumas delas poderiam ter interesse, não dizia na 

totalidade, mas também democraticamente não percebia como é que os deputados 
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tinham aprovado os diplomas e que ao fim de três anos quem não os tinha aceitado, 

tinha que acabar por os receber passivamente. Não valia a pena estar a adiar e se calhar 

era melhor a Câmara começar a preparar-se aos poucos. Existiam diplomas que tinham 

interesse imediato e outros não. A gestão do património era capaz de ser interessante 

para a Câmara, porque tinha muito património, que estava abandonado e não se estava a 

dar uso nenhum, nomeadamente o Ministério da Justiça, a gestão das praias achava que 

fazia todo o sentido que viesse para a Câmara, porque era um sufoco todos os anos que 

tinham que fazer qualquer obra na Praia do Pedrogão, a única que tinham era preciso 

pedir autorização à Associação Ambiental Portuguesa que nunca a davam, portanto 

existiam coisas que podiam ter interesse, tinham que ser avaliados uma a uma, 

discutirem com quem tinham que discutir, nas reuniões de Câmara e nas sessões da 

Assembleia Municipal, era o caminho a seguir. Não seria tudo mau, obviamente nem tudo 

seria bom, tinham que fazer essa avaliação, pois estava escrito que não sendo aceite no 

primeiro ano, no segundo ano, no terceiro teria mesmo que ser aceite.--------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu ao senhor Presidente da Câmara 

e colocou à votação o Ponto 2, que foi aprovado por maioria com oito abstenções. 

Passaram para o Ponto 3, mas antes queria dizer umas palavras à senhora deputada 

Cristina Coelho, que lhe queria pedir desculpa por anteriormente não lhe ter dado de 

imediato a palavra para a sua defesa de honra, pois efetivamente o Regimento dizia que 

devia ser dada de imediato. Fez confusão com o caso dos vereadores do seu partido. 

Quando os vereadores em qualquer altura sejam ofendidos e que queiram defender a sua 

honra, era sempre no fim da sessão que poderiam intervir. O senhor Presidente disse que 

pensava que ali não existia esse imperativo do Regimento, já o conhecia em parte mas 

ainda não no seu todo. Continuou reiterando as suas desculpas, por não lhe ter dado a 

palavra na altura e agradeceu.------------------------------------------------------------------ 

Continuou a sessão passando para o Ponto 3 - Proposta de Instrumentos 

Previsionais do Município de Leiria para 2019, Orçamento, Opções do Plano 

2019/2022, Mapa de Pessoal e Plano de Formação do Município de Leiria. Assim 

a uma hora e quatro minutos iria entrar no ponto nobre dessa sessão ordinária da 

Assembleia Municipal e solicitou as inscrições. Perguntou ao Senhor Presidente da Câmara 

se queria dizer alguma coisa ao que o Senhor Presidente respondeu que sim.-------------- 

Intervenção do Senhor Presidente da Câmara Raul Castro--------------------------- 

O senhor Presidente alertou que o orçamento era de caráter provisório, para cumprir a 

lei, porque as obras que estavam em curso tinham que ser contempladas 

obrigatoriamente, tinham sido assumidas no ano de 2018 e o que estava ali em causa era 

que existiam algumas rubricas com valores mínimos, porque era um resultado do 
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cumprimento da lei dos compromissos. Cada obra lançada, tem que se ter o dinheiro, vai 

captar o dinheiro do orçamento do ano de 2019 formando-se o tal saldo disponível como 

já ali tinha várias vezes explicado. Portanto, era só para fazer um alerta sobre essa 

questão, em fevereiro tinham que preparar um conjunto de obras, que queriam associar 

às existentes no orçamento, que já contava com quarenta e dois milhões de euros de 

compromissos assumidos. A esse valor iriam juntar mais de cerca de cinquenta milhões 

de euros em obras novas, valor esse que seria para inscrever no orçamento de fevereiro 

e desenvolver esse processo no ano de 2019. Admitia que ainda não fosse possível 

conseguir a totalidade da execução, porque para além de existirem obras que eram 

plurianuais, outras estariam a ter alguma dificuldade nos projetos, por esse facto não 

conseguiriam chegar aos cem por cento. Havia muitas obras para executar, estavam a 

fazer um apanhado por Freguesias, para depois ser mais fácil de consultar e apreciar os 

documentos que na altura seriam apresentados. Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal agradeceu e solicitou as inscrições aos senhores deputados.---------------------- 

Intervenção da deputada Telma Curado – PS------------------------------------------ 

Transcrição:-------------------------------------------------------------------------------- 

“Cumprimento-o, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, e em si, todos os 

presentes, Gostaria de apresentar apenas uns muito breves comentários aos 

instrumentos previsionais do Município de Leiria para 2019, e às Opções do Plano para o 

período de 2019/2022. No caminho da transparência e da política de consistência que 

defendemos, mais uma vez se apresenta um orçamento perfeitamente alinhado com a 

estratégia subjacente às Grandes Opções do Plano até 2022, o que é de louvar. É muito 

importante que os instrumentos micro e macroeconómicos caminhem o mesmo 

percurso…---------------------------------------------------------------------------------------- 

Em primeiro lugar gostaria de falar do orçamento ora apresentado, que como qualquer 

outro, aliás, deve, por imposição legal cumprir com um conjunto de regras de 

contabilidade orçamental e patrimonial, de dotação, de cabimentação e de compromisso, 

que são incontornáveis. Desta forma, chamo apenas a atenção para o aparente aumento 

da despesa corrente:----------------------------------------------------------------------------- 

- O aumento deriva da necessidade de manter comprometido o valor de 3 Milhões de € 

relativos a um procedimento de contratação referente à recolha de resíduos e limpeza 

urbana, que não pode deixar de ser feita, ocorrendo efetivamente, por essa razão, uma 

duplicação da despesa associada, em outros 3M€. Em face desta explicação consegue 

concluir-se que na realidade a despesa corrente não aumentou 2M, mas reduziu 1M, face 

ao ano transacto.--------------------------------------------------------------------------------- 
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- Por outro lado, importa relembrar que todo o investimento do ano anterior converte-se 

sempre em despesa corrente no ano seguinte, como aliás, já foi aqui, amplamente 

debatido.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Em segundo lugar gostava de referir as questões associadas à receita fiscal. Não vou 

entrar novamente no detalhe das reduções de impostos já efetuadas pelo Município ou já 

debatidas, nesta Assembleia.------------------------------------------------------------------- 

O Município cobra impostos? Cobra. Cobra taxas? Cobra. Mas não funcionam também os 

impostos como instrumentos de redistribuição e justiça social? E as taxas como 

instrumentos de regulação da atividade económica, disciplinadores da própria ação dos 

agentes económicos?---------------------------------------------------------------------------- 

E não serão os aumentos de ambos, impostos e taxas, explicados pelo aumento crescente 

da atividade económica do concelho? ---------------------------------------------------------- 

Não estará o problema (que na realidade não é um problema) na base e não nas % que 

incidem sobre essa mesma base? 

É que não somos, efetivamente, e contrariamente ao que se divulga, dos municípios com 

maior carga fiscal. ------------------------------------------------------------------------------- 

Gostava também de falar sobre a polémica temática do saldo de gerência que ascenderá 

presumivelmente a 40M €, e sobre este deixava apenas uma reflexão: 

Estão previstos neste momento para os próximos 3 anos, um conjunto de investimentos 

que são do conhecimento público, e que não vou aqui, exaustivamente elencar, mas que 

posso salientar meia dúzia: 

- Topo Norte: 8 M €----------------------------------------------------------------------------- 

- Centro de Atividades: 13,4 M€;--------------------------------------------------------------- 

- Mercado Municipal: 3,7 M €-------------------------------------------------------------------- 

- Av. Heróis de Angola: 9 M €------------------------------------------------------------------- 

- Av. Humberto Delgado: 3 M €----------------------------------------------------------------- 

- Loja do Cidadão: 1M €------------------------------------------------------------------------- 

- Parques Industriais – 2.000.000 (2018) 3.3M€----------------------------------------------- 

- Requalificação dos Paços do Concelho – 2,6M€----------------------------------------------- 

Num total de investimento, só nos exemplos referidos, de 44 M € que, podem ser 

investidos sem recurso a crédito bancário, com taxas de juro e em condições que 

desconhecemos, estas taxas de juro, que só remuneram os detentores de capital de 

entidades bancárias, que nem sequer são portugueses. Só a CGD e o Montepio, cuja 

situação conhecemos e as Caixas Agrícolas, que felizmente se mantem firmes e sólidas 

desde 1911. Estas são efetivamente as únicas entidades bancárias de capitais 

portugueses!----------------------------------------------------------------------------------- 
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Então porque fazê-lo? Em detrimento da contratação a pronto e peço desculpa pelo 

raciocínio simplista, de empresas da nossa região, cujos detentores do capital são 

empresários nossos, munícipes nossos.----------------------------------------------------- 

Saldo de gerência não é lucro. Saldo de gerência = recebimentos – pagamentos. Saldo 

esse que se pretende reintroduzir na economia regional e em proveito único da nossa 

região e dos nossos munícipes.----------------------------------------------------------------- 

Ainda relativamente ao Investimento para 2019:---------------------------------------------- 

- Regras de equilíbrio orçamental obrigam que este orçamento contemple apenas os 

investimentos que se encontram em curso e que podem ser acomodados pelos valores da 

receita previstos (80,5 M€);-------------------------------------------------------------------- 

- Após a incorporação do já referido saldo de gerência, será possível acomodar todo um 

conjunto adicional de investimentos que constam dos documentos públicos e que me vou 

abster de elencar…------------------------------------------------------------------------------ 

- Há diversas rúbricas que vão ser dotadas com verbas adicionais e que neste momento 

têm apenas pequenas dotações orçamentadas mas que têm como objetivo 

essencialmente fazer uma sinalização de vontade de agir em determinadas áreas e que 

naturalmente, após a integração do saldo de gerência, serão reforçadas!------------------- 

É, por tudo o que foi dito, nossa convicção, que o preconizado no orçamento para 2019, 

permite continuar a apostar na melhoria da qualidade de vida dos munícipes e no 

aumento do bem-estar da população, no aumento dos níveis de captação de investimento 

externo e na geração de mais emprego para o nosso Concelho para 2019. Muito 

obrigada.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal agradece e chamou o deputado Manuel 

Azenha.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado Manuel Azenha – BE----------------------------------------- 

Transcrição: ------------------------------------------------------------------------------- 

“Exmo. Senhor Presidente,---------------------------------------------------------------------- 

No que concerne ao orçamento apresentado, o que salta desde logo à vista é que Câmara 

está bem financeiramente. Somos uma Câmara endinheirada, e o Bloco de Esquerda não 

tem por hábito criticar só por criticar.---------------------------------------------------------- 

Não irei assim falar da forma como este executivo alcança o seu volume de receitas, do 

aumento da despesa corrente, nem tão pouco no despesismo existente em obras 

desnecessárias, deixarei estas matérias para os meus colegas com mais tempo de 

intervenção do que eu.-------------------------------------------------------------------------- 

Contudo, gostaria de referir que a aprovação do Orçamento pela Assembleia Municipal é 

sempre um assunto em que se fica com um amargo de boca.-------------------------------- 
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E isto porque na verdade o que somos chamados a aprovar é, na realidade, um quadro de 

excel onde está plasmada toda uma opção política, ou seja, é-nos permitido discutir o 

orçamento na generalidade e não na especialidade, a Lei assim o obriga e infelizmente 

esta maioria existente também, e nós não pomos isso em causa. --------------------------- 

Todavia e como já lhe recomendei em outras Assembleias considero que o Concelho de 

Leiria só tinha a ganhar se o Sr. Presidente trouxesse para a discussão pública a 

realização de obras de grande impacto antes de as mesmas serem concretizadas.--------- 

Acredito, que o Sr. Presidente ficaria surpreendido pela positiva com as opiniões, 

concordantes e discordantes, sobre a construção do pavilhão multiusos, das obras a 

efectuar na igreja da pena, no mercado, no topo norte do estádio, enfim nas obras onde 

será gasta a maior fatia do orçamento.-------------------------------------------------------- 

Existe no entanto uma rubrica do orçamento sobre a qual gostaria de tecer algumas 

considerações, a da cultura.-------------------------------------------------------------------- 

Desde logo manifestar a nossa estranheza pelo facto de a construção do acesso mecânico 

ao castelo estar inserida na rubrica da cultura, são dois milhões setecentos e oitenta e 

oito mil euros, que se vão gastar nessa empreitada.------------------------------------------ 

Sr. Presidente onde pretendo chegar com este exemplo é que, no que à cultura diz 

respeito, este orçamento mantem a tendência para menosprezar o sector criativo optando 

por dar relevância à “construção civil”.--------------------------------------------------------- 

E atenção que nós não pomos em causa a importância de intervenção no património 

edificado, o que contestamos é o constante alheamento ao trabalho dos criadores do 

Concelho de Leiria que, esse sim, é o que pode aproximar os Cidadãos das atividades 

artísticas e será o único suporte credível para uma eventual “Capital Europeia da Cultura”.  

Por último gostaria de lhe perguntar se na verba destinada ao plano de adaptação às 

alterações climáticas, e porque estamos também a discutir o quadro de pessoal da 

Câmara, está prevista a contratação de pessoal qualificado para a implementação do 

mesmo e designadamente a contratação de engenheiros de ecossistema que informem a 

Câmara que a plantação de carvalhos, apesar de ser uma excelente opção no que à 

espécie diz respeito, à porta de uma escola onde o que se pretende que exista é sombra, 

só será relevante para os netos dos alunos que agora a frequentam. Assim sendo, e 

porque o que somos chamados a votar um orçamento na sua generalidade com o qual 

concordamos em alguns aspectos e discordamos de outros o bloco irá abster-se na sua 

votação.------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu e chamou a deputada Joana 

Cartaxo.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção da deputada Joana Cartaxo - PCP----------------------------------------- 
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Cumprimentou todos os presentes. Referiu todas as linhas programáticas de atuação para 

2019 não passavam nalguns casos de palavras vãs ou até de um enunciado de lugares-

comuns desmentidos pela realidade dos valores inscritos como acontece ano, após ano. A 

gestão financeira de rigor é tão medíocre que não fazia a conservação e manutenção de 

infra-estruturas e equipamentos, limpeza pública regular, na maioria das povoações do 

Concelho. Como se comprovava nestas grandes Opções do Plano não criava mais espaços 

verdes e de lazer que não apoiava devidamente o movimento associativo na cultura no 

desporto e no lazer. Quando afirmava querer ser Capital Europeia da Cultura, apoiava 

financeiramente o Festival de Música em Leiria com uns parcos quinze mil e quinhentos 

euros, nem sequer é capaz de realizar os investimentos que há anos constavam nas 

grandes Opções do Plano. Era esta acima de tudo uma questão de saldos sempre 

crescentes, eram ainda as linhas programáticas que se esqueciam da necessidade de 

desenvolver esforços e pugnar pela revitalização e requalificação da linha do Oeste que 

não tinha qualquer palavra para o Pinhal de Leiria e as matas adjacentes, como por 

exemplo a mata dos Marrazes, esqueciam-se do termalismo de Monte Real e não tinham 

uma palavra para a requalificação urbana e paisagista da Maceira. O orçamento 

continuava a ser marcado pela injustiça tributária, consideravam-se descontos de taxas 

significativas para empresas, reforço de infra-estruturas urbanísticas e publicidade, 

enquanto as tarifas do lixo eram demasiado elevadas o que afetava a generalidade da 

população. Era um orçamento que previa a venda de imóveis, que não aceitavam como é 

o caso da parcela junto da variante dos Capuchos, persistiam projetos muito polémicos 

que só o PS defendia como era o caso da Avenida de Heróis de Angola envolvente, cuja 

versão atual praticamente ninguém conhece. A solução para o Pavilhão Multiusos não 

estava prevista, a compra das antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho e das 

colinas da casa de Lino António, o Centro Educativo de Marrazes lá estava parado sem 

que se percebesse se iria ter alguma solução no próximo ano. As verbas e as acções para 

a infância e juventude continuavam a ser ridículas, continuavam a não se prever a 

abertura dos pólos da Biblioteca Municipal, e a cultura não fosse um truque de ilusionismo 

de incluir as obras de reabilitação do núcleo amuralhado e envolvente, dois milhões de 

euros, como estava no orçamento, ou o acesso mecânico ao Castelo um milhão e 

setecentos e cinquenta mil euros, teria um orçamento reduzido a menos de metade. As 

salinas da Junqueira e Monte Redondo estavam dotadas de verbas só para fazer de conta 

e o Centro Cultural de Marrazes continuava sem verbas. Sem verbas também estava o 

planeamento e o ordenamento do território não estando incluído nenhum plano de 

Ordenamento. Os transportes urbanos coletivos iam continuar no marasmo, ineficiência 

em que se encontravam porque a dotação era insuficiente para a prestação de um bom 
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serviço. As obras da rua 25 de Abril entre o Bairro das Almoinhas e o Mercado Falcão, 

para além de não terem qualidade e terem sido mal executadas, não apresentavam 

dotação suficiente para a sua conclusão, a mesma coisa poderiam dizer sobre as obras do 

Bairro de Sá Carneiro. A requalificação das zonas urbanas em geral, ficava de novo 

adiada, não era com cinquenta mil euros por ano que isso se concretizaria, do mesmo 

modo não era com mil euros para o ano todo que iam apetrechar ou substituir mobiliário 

urbano, eliminar barreiras arquitetónicas, ou construir novos espaços verdes. Por isso não 

era compreensível que na praça Rodrigues Lobo onde tinha havido uma enorme 

intervenção, não há muitos anos, estivesse previsto um novo grande investimento. As 

obras do parque empresarial de Monte Redondo e a requalificação da zona de atividades 

económicas na Ponte da Pedra também não iriam avançar em 2019. De outras áreas nem 

um vislumbre. Muitos projetos iriam ter em 2019 os mesmos valores que tiveram em 

2018, portanto não seriam para concretizar, como é o caso de entre outros, do parque 

tecnológico. Outros projetos em 2019 tinham as mesmas irrelevantes verbas que tinham 

em 2018, mas que eram para fazer como tinham sido feitos. Não se percebia porque é 

que as verbas eram tão ínfimas o que tornava aquilo tudo num enigma, era o caso da 

Feira de Maio, com uns impossíveis três mil euros para 2019, mas quinhentos mil euros 

por ano, para os anos seguintes. Para o Leiria sobre Rodas, com outros impossíveis dois 

mil euros para 2019, mas duzentos mil euros por ano para os anos seguintes. 

Manifestamente aquele não era o plano nem o orçamento que tinha as prioridades 

adequadas às necessidades de desenvolvimento do Concelho e para a qualidade de vida 

da população, o PCP votava contra.------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu à deputada e chama o deputado 

Carlos Conceição.-------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado Carlos Conceição – PSD/MPT------------------------------ 

Cumprimentou os presentes. Referiu-se à deputada Telma Curado que na sua opinião 

fazia sempre uma análise técnica dos orçamentos muitíssimo bom, mas o orçamento não 

era apenas um instrumento técnico, nem uma apresentação de números, grelhas, tabelas 

exel, o orçamento traduz opções políticas. Aí era um problema grande, porque eles 

tinham que validar o orçamento que lhes tinha sido distribuído, a despesa crescia. Tinha 

ali uma notícia que o tinha deixado um pouco animado por um lado, mas por outro, 

perturbado, que era um conjunto de coisas em curso e tinham que ter um orçamento, 

pois porque em fevereiro é que iriam ter um a sério. Se percebeu bem, existiam muitas 

coisas que iam acontecer e isso era bom. O orçamento tinha que ser mais do que uma 

opção técnica, financeira, tinha que ser uma opção de crescimento por isso é que o 

orçamento era o instrumento por excelência de uma estratégia e precisávamos de 
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perceber a estratégia que continuava a ser igual era financeira e não económica. Mas 

sabiam também que o orçamento era a conjugação do possível com ambição rumo a 

qualquer coisa que se tinha definido com clareza, era a conjugação de recursos 

disponíveis que eram geralmente escassos, face às necessidades das pessoas que 

geralmente dizem-se economistas são ilimitadas. O orçamento apontava-lhes sempre um 

caminho, não podiam querer sol na eira e chuva no nabal ou iam para um lado ou para o 

outro, porque se a política era a arte do possível, como dizia o outro o orçamento e as 

opções do plano tinham que ser um instrumento dessa possibilidade e eles tinham o 

instrumento puramente técnico. Os números ali batiam certo, técnico, porque quando iam 

olhar para aquilo que era económico e para aquilo que era investimento aí o tema era um 

bocadinho diferente. Fundamentalmente, um instrumento estratégico e de realização ia 

abreviar, nessa altura dos orçamentos, dirigiam sempre algumas palavras à Câmara 

Municipal e o senhor Presidente e deram-lhe muitas vezes os parabéns, sabia que 

existiam pessoas que não gostavam que felicitasse positivamente o Presidente da 

Câmara, porque ele tinha feito durante muito tempo o que tinha que ser feito, mas agora 

os tempos eram outros e ele não podia continuar a ter orçamento iguais quando os 

tempos são outros. Aquele orçamento era mais do mesmo, diziam sempre naquela altura 

que as taxas, impostos cobrados eram altos, que era uma forma de redistribuir, mas as 

taxas e os impostos eram altos e a Câmara tinha dito recentemente não à descida do IRS. 

Falaram várias vezes sobre a estratégia de desenvolvimento que gostariam de ver no 

orçamento, não a viam mas também tinham colocado algumas perguntas estratégicas, o 

que é queriam para Leiria, quais as infra-estruturas que precisavam, que suporte é que 

era necessário, como é que reforçavam e melhoravam a mobilidade. Como tornariam a 

nossa região mais justa, equilibrada e sustentável, e era no orçamento que iriam 

encontrar aquelas respostas, ele não tinha encontrado. O PSD olhava para aquele 

orçamento com desilusão e frustração, desilusão porque era uma cópia igual 

representando uma continuidade com o passado, frustração porque sentiam que existiam 

condições de conjuntura, muitas delas criadas pelo mérito e pela ação do presidente da 

Câmara Raul Castro. Tinham condições, conjuntura para fazer melhor, para ir mais longe 

e aproveitar uma janela que sabiam bem, que em breve se iria fechar. Aquele orçamento, 

aquelas opções do plano, apostavam naquilo que na opinião deles não deveriam apostar 

tanto. A subida enorme da despesa estava lá, estava ali registada em dois milhões de 

euros, a redução de despesas de capital de um milhão e duzentos mil euros em relação 

ao orçamento de 2018 eram um sinal invertido, do que poderia ser uma estratégia de 

crescimento. A lógica não podia ser de cobrar taxas ser do porco mealheiro, da cobrança 

de impostos, a lógica tinha que ser outra, a de fomentar a riqueza por outro lado. 
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Assegurar o crescimento da receita de forma harmoniosa, moderar a despesa corrente e 

teriam um sinal contrário, tinham sido sujeitos a um esforço monumental de impostos, 

mas a Câmara recusava-se a baixar, apesar do saldo da conta de gerência o saldo da 

conta de gerência, não é lucro, verdade. Este valor iria servir para acomodar 

investimentos futuros e serviria para diminuir o endividamento ou evitar novo, mas 

refletia uma opção, que se podia optar por usar este dinheiro ou numa direção, as obras, 

ou para outra direção, aliviar os Leirienses da carga enorme que têm suportado. O 

caminho era claro, não só aliviava a carga dos Leirienses e nós entendemos que pela ação 

e pelo mérito do Presidente da Câmara que tinha feito de facto, uma política financeira 

rigorosa, era tempo de mudar, persistia era a lógica do porco mealheiro não lhes parecia 

bem. Os Leirienses mereciam alívio, descida, um orçamento diferente que fomentasse 

crescimento, não mantendo tudo no topo. Qual era a estratégia para aquilo, porque o 

aumento de receitas que estava naquele orçamento iria fazer-se outra vez pelo lado das 

taxas e eles achavam que já chegava. Muitas das obras prometidas tinham sido adiadas, 

andavam a falar das mesmas obras há imenso tempo, mas não se viam era 

compreensível. Importava saber também quais as que eram dependentes de fundos 

europeus, mas as que dependiam de fundos do estado central que seriam provavelmente 

cativados ou dependentes de fundos do próprio Município. Não tivessem ilusões gerir com 

dinheiro não era a mesma coisa que gerir sem dinheiro. No tempo da troika estavam 

completamente falidos e hoje não estavam muito melhor, embora achassem que sim. No 

tempo da troika, mesmo o Partido Socialista tinha dúvidas que saíssemos do resgate e 

tivéssemos uma saída limpa tinham-se esquecido que tiveram o país completamente 

falido e agora falam todos do governo do PS mas o governo do PSD tinha salvado o país 

da bancarrota. Os parques industriais eram um exemplo, o parque de Monte Redondo já 

ali citado várias vezes, e praticamente não alocaram nenhuma verba, escutaram a 

deputada Telma Curada dizer porquê, só para sinalizar mas já o andavam a sinalizar há 

quatro anos, já chegava. Quando não estava prevista qualquer obra de relevo, a menção 

acerca da nossa única praia votada ao mais completo esquecimento, ara adiar, quando 

olhávamos para algumas das nossas estradas, com sinais de degradação evidente, com 

necessidade de intervenção urgente e não se vislumbrava no orçamento, estava a ser 

adiado outra vez, quando olhavam para o Centro Histórico e para as zonas envolventes, 

sem projetos concretos para 2019, com as obras anteriores ainda mais adiadas, sabiam 

que os fundos europeus tinham sido outra vez adiados, mas o Presidente tinha dito que 

tinham sido remarcadas. Tal como o Museu da Indústria ausente e adiado era uma 

frustração, quando olhavam para a verba disponibilizada para a eliminação de barreiras 

arquitetónicas, apenas com uma dotação de mil euros, não pagava sequer uma tabuleta, 
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reparámos que a importância dada àquele tema, talvez não fosse assim tão grande. 

Quando olhávamos para os três mil euros para a preservação manutenção e promoção do 

pólo cultural e científico do Menino do Lapedo que era absolutamente único no mundo não 

há igual. Estavam um bocadinho entendidos acerca daquilo que era a preocupação 

cultural deles e com as coisas ligadas à cultura que efetivamente poderiam servir de 

âncora a uma Capital Europeia da Cultura. Não falava da Villa Portela, cinquenta mil 

euros, percebiam que era uma sinalização e compreendiam, mas era um espaço que 

iriamos fugir em 2020 ou 2021 compreendemos isso tudo agora honestamente 

perguntavam olhando para o orçamento que é podiam perceber que ia ser o investimento 

em Leiria Capital Europeia da Cultura e o que iriam fazer que estava já ali.----------------- 

Não seria com o Dancefloor, com o Leiria Sobre Rodas, com todo o mérito, não era 

apenas com algumas Instituições que temos de grande relevo na cidade, não chegava 

precisavam de muito mais naquele momento. Disse que aquele orçamento baixava 

valores fundamentais como a Educação, Saúde, Habitação, Transportes Rodoviários e já 

tinham dito ali nesse dia que o Presidente tinha ficado um bocadinho triste com eles, na 

insistência na mobilidade. Precisavam de olhar para aquele problema como um todo e o 

PSD manifestava a sua disponibilidade para cooperar com a Câmara e com para 

encontrarem uma solução para aquela matéria, iam ter um problema de mobilidade já o 

tinham nalguns pontos e iam ter o orçamento de continuidade, que é nosso 

entendimento, e de investimentos que não servia Leiria, uma política cultural difusa 

baseada muito o pão e muito circo, que não eleva a fasquia cultural para uma 

candidatura sólida a Capital da Cultura objetivo que todos incluindo o PSD partilhavam e 

queriam ganhar e vencer. Era preciso adequar o orçamento ao tempo em que estávamos 

a viver, outra visão estratégica. Devíamos saber se queriam apanhar sol na Praia do 

Pedrogão, tão esquecida naquele orçamento ou se queriam o nabal para regar com água 

do rio Lis que precisava tanto de atenção pois estava tão esquecido ali como outras coisas 

importantes e assim iriam lutar contra isso.---------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu e chamou senhor deputado do 

Luís Pinto, Partido Socialista. ------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado Luís Pinto – PS ---------------------------------------------- 

Dirigiu-se ao deputado Manuel Azenha e disse-lhe que voltava a insistir nas suas 

intervenções, na questão da Escola dos Capuchos, não tinha percebido o tempo, o senhor 

Presidente da Câmara tinha referido na Assembleia que estaria prevista uma grande 

intervenção, na hipótese que tinha sido levantada e por isso, é que os alunos tinham sido 

retirados daquela sala, por se temer que algo de grave pudesse acontecer no edifício, o 

que obrigaria a uma intervenção urgente, naquele espaço. Os estudos feitos revelaram 
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não ser necessário no imediato uma intervenção urgente, daí os alunos regressaram e 

não foi feita essa intervenção. A Educação era das áreas onde tinha havido mais obras, 

como todos sabiam, havia uma grande aposta nos Centros Escolares, tinham aquele 

problema que estava a acontecer nos Marrazes, que a autarquia não era responsável, 

mas era de facto uma área onde se faziam muitos melhoramentos não só em termos de 

beneficiar as instalações mas também em termos do conteúdo, pedagógicos, 

educacionais, toda a intervenção que a autarquia tinha tido com as Associações de Pais, 

direcções das Escolas. Esta era uma das áreas onde aquele Município estava a funcionar 

muito bem. Existia um problema de facto e talvez a legislação devesse ser alterada, de 

uma maneira geral. Os partidos na generalidade preparavam-se antecipadamente e 

sobretudo aqueles que escreviam para não se esquecerem de nada, preparavam as 

intervenções, mas depois quando existia o esclarecimento ficavam de facto prejudicados, 

foi o que tinha acontecido com a colega Joana Cartaxo e também com o seu amigo do 

PSD. Continuou que o Município em fevereiro ou março iria acrescentar àquele 

orçamento, entre quarenta a cinquenta milhões de euros, não eram trocos, o que queria 

dizer que podia mudar tudo como tinha dito previamente o senhor Presidente.------------- 

Dirigiu-se à deputada Joana Cartaxo, disse-lhe que tinha falado que o orçamento da 

Câmara deveria intervir na linha do Oeste, no Pinhal de Leiria que nem fazia parte do 

nosso Concelho, ter pedido para a Câmara intervir, não podiam nem deviam. Continuou 

dirigindo-se ao deputado Carlos Conceição disse-lhe para ele ler opções naquele 

orçamento, bem como nos outros que o tinham precedido, encontraria a aposta na 

Educação, nos Centros Escolares, na melhoria pedagógica, encontraria a questão, de 

facto da resolução difícil e demorada, mas sabia que não era culpa do executivo. Sabia 

por exemplo o que estava a acontecer com o parque industrial de Monte Redondo, ali o 

Município queria avançar para concurso público, mas tinha parcelas de terreno que não 

conseguiram localizar, tinha que ter a aprovação do Tribunal Constitucional portanto não 

seria para o próximo ano e só talvez em 2020. À Autarquia não podia sequer ser 

responsabilizada, pois tinha que ver com a legislação que tínhamos e com procedimentos 

legais que tinham que ser executados e que sem os quais não era possível. Falava-se que 

não tinha sido feito nada em relação aos espaços verdes, mas está a ser concluída a 

Almoinha Grande que era uma promessa com alguns vinte anos, era uma das áreas que 

se tinha feito obra. Ao longo dos anos tinham sido feitas intervenções significativas na 

Freguesia de Leiria, não seria uma área onde lhes podiam pedir grandes 

responsabilidades. O deputado Carlos Conceição falou de estradas, no tempo em que o 

PSD dirigiu aquela Autarquia, era fácil pois não eram precisas tabelas, para perceber onde 

é que o nosso concelho terminava e onde começava o da Batalha, de Pombal ou Marinha 
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Grande, porque era pela qualidade do asfalto que sabíamos onde terminava o nosso 

Concelho. De facto o nosso Concelho comparado com os nossos vizinhos era tão 

maltratado que de facto o outro marcava a diferença, hoje isso já não acontecia. Existiu 

de facto um avanço e não era justo que o deputado falasse das estradas. Em relação a 

algumas aéreas era complicado porque o que estava inscrito no orçamento nalgumas 

rubricas, não ia ser fácil sem os quarenta ou cinquenta milhões que faltava acrescentar 

quando fizessem a integração do saldo, mas isso tinha sido explicado de início pelo 

Senhor Presidente. Continuou e disse que a oposição tinha que fazer oposição mas ser 

justa. Em relação ao que dependia do executivo às obras e ao investimento que estava a 

ser previsto, quando falava em direção ao que estava a ser feito, tinha sido projetado e 

que se conheceu esta semana, o projeto do topo Norte era indicativo que o executivo 

queria ter um Concelho moderno com mais emprego estava espelhado naquele 

orçamento e nas obras que a Câmara tinha anunciado. Não tínhamos uma carga fiscal 

assim tão grande e as mudanças que estavam a ser introduzidas no nosso Concelho 

podiam tornar um Concelho onde se pudesse viver melhor, bastava ver os vários estudos 

que tinham havido, Leiria continuava sempre a galopar no sentido de aparecer entre os 

melhores no que concerne à qualidade da Educação e na generalidade da qualidade de 

vida. Era indesmentível um grande avanço no nosso Concelho que era mérito de todos, 

não só do PS, do Executivo, dos Leirienses, sobretudo e nomeadamente dos nossos 

industriais, empresários que muito tinham feito há anos, muito antes dos políticos que 

que fizeram muito pelo desenvolvimento e pelo crescimento da nossa terra. Disse que 

achava que não tinham tido em devida conta, talvez por questões de estratégia política, 

aquilo que representava aquele documento, acima de tudo, porque aquela equipa merecia 

de todos o reconhecimento em relação às previsões e aos caminhos que trilhou e tinha 

vindo a conquistar. O grande saldo financeiro não tinha a ver com os impostos, mas sim 

com uma excelente gestão, onde não faltava dinheiro onde era preciso para o 

desenvolvimento do nosso Concelho, era esse o mérito. A Câmara tinha feito intervenção 

onde o era necessário intervir, o mais rápido possível, porque de facto, a Câmara tinha 

tido constrangimentos como no caso do parque industrial Montra Redondo em que os 

atrasos não dependiam do executivo.---------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu e chamou senhor deputado do 

João Cunha, Partido Social Democrata.--------------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado João Cunha – PSD/MPT------------------------------------- 

Começou a sua intervenção e disse que só queria acrescentar em relação àquilo que já 

tinha dito o deputado Carlos Conceição, lhes parecia que aquele orçamento era um 

orçamento claro de previsão de um conjunto de situações para depois fazer as cativações 
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que iam acontecendo, aquilo era distribuir estrelas no firmamento para depois se 

concretizarem apenas meia dúzia. Era o truque habitual, e até ficou admirado que a 

deputada Joana Cartaxo se tivesse queixado, pois aquilo era o que o partido dela tinha 

aprovado a nível nacional. Era um modelo idêntico, portanto não tinha que estranhar e 

até deveria votar a favor. O que achavam era que o orçamento para ser consequente, 

tinha que ter uma visão de futuro, havia ali muitos atos avulso era necessário uma visão 

de futuro mais consistente de opções estratégicas muito mais bem definidas.-------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu chamou o deputado Carlos 

Conceição.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado Carlos Conceição – PSD/MPT------------------------------ 

Começou por dizer que ouvia o deputado Luís Pinto com atenção, e tinha três más 

notícias para lhe dar. A primeira má notícia era que efetivamente tinha lido o orçamento, 

mas não o orçamento que ele sabia, mas o orçamento que lhes tinha sido distribuído, 

porque eles tinham que lidar com a informação que lhes era dada e tinham sido 

confrontados no início da sua intervenção, com a informação nova que lhes tinha sido 

dada, pelo senhor Presidente que celebravam com muito júbilo. Referiu que a deputada 

Telma Curado tinha analisado tecnicamente o orçamento, que ele tinha analisado mas 

numa vertente mais política. A segunda má notícia era que, pedia-lhe para lhe fazer 

justiça, elogiando-o, pois poucos deputados ali tinham dito o que ele tinha dito sobre a 

política financeira do Presidente Raul Castro. A terceira má notícia era que nunca devia 

dizer que a oposição tinha que dizer ali qualquer coisinha, pois estava a ser paternalista e 

um pouco arrogante. Disse ao deputado Luís Pinto que já ali tinha dito que aquele 

executivo tinha maioria e eles respeitavam-na, mas tinham que ter cuidado com a 

maioria, pois não era com arrogância nem falta de respeito pelos outros, porque o voto 

que os tinha elegido e dado a maioria, que eles respeitavam, tinha sido exatamente o 

voto, que os tinha sentado ali também e aí eram todos iguais. Disse também que deviam 

ter cuidado e não confundir maioria com prepotência ou arrogância, pois não lhes ficava 

bem, nem a eles que durante muitos anos tinham sido essa maioria, nem a eles que 

durante muitos anos tinham sido minoria. Em quem o povo votava mais, é que devia 

governar. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia Municipal agradeceu e chamou o Senhor Presidente da 

Câmara.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Intervenção do Senhor Presidente da Câmara Raul Castro--------------------------- 

O Senhor Presidente começou por dizer que lamentava que as pessoas não percebessem 

determinadas coisas. Disse que tinha tido o cuidado de alertar que aquele orçamento era 

para obrigação legal, que tinham que fazer e era aquilo que tinham. Quando lhe estavam 
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a dar o exemplo da Villa Portela e o valor atribuído de cinco mil euros, cinquenta mil, não 

eram dois milhões que iam entrar no orçamento de fevereiro. Aquele era um problema 

nacional, todos os Municípios estavam naquela situação, não era só Leiria, pois era 

Nacional, estava assim em todo o país por causa da lei dos compromissos, pois para o 

senhor Presidente tinha sido a melhor medida financeira que se tinha tomado em termos 

autárquicos. Não valia a pena dizerem que aquela obra se fazia só com cinco mil ou 

cinquenta mil, teve o cuidado de mostrar os mapas com todas as obras a serem 

consideradas, com o elemento de outro partido e os do Partido Socialista nem sequer 

tinham tido acesso aquele documento. Tiveram oportunidade de trocar ideias e lamentava 

que se perdia tempo a dizer coisas que não eram verdade e que não correspondiam ao 

que eles queriam. Continuavam a dar prioridade a obras financiadas pela comunidade, o 

que tinham elencado desde o início que era dar prioridade para garantir a qualidade de 

vida às populações, por isso estavam a gastar milhões em saneamento básico, a reabilitar 

estradas, a fazer escolas e centros de saúde, a fazer um conjunto de infra-estruturas 

necessárias. Leiria era única Capital de Distrito que não tinha um pavilhão desportivo em 

condições. Existiam falhas da parte do Estado em relação a equipamentos que não 

existem em Leiria e que de outras cidades têm. Fazia falta em Leiria instalações próprias 

do Centro de Formação Profissional. Tinham resultados para apresentar, por muito que 

custasse a algumas pessoas, estavam a aumentar o número de empresas que estavam a 

vir para Leiria, portanto se tivessem uma carga fiscal pesada, não viriam para cá. Referiu 

o decréscimo na taxa de desemprego, mas estavam com dificuldades, pois não havia 

recursos humanos para trabalhar nas empresas e muitas delas procuravam a Câmara a 

pedir ajuda nesse sentido. Esses eram sinais que mostravam a tendência para o 

desenvolvimento e tinham que continuar a trabalhar para resolver esses processos que 

não eram fáceis de gerir e dialogar quando chegasse o momento. Referiu que algumas 

das coisas que ali tinha ouvido, era o discurso que se utilizava nos outros lados, quando 

uns eram o poder e outros a oposição. Algumas pessoas que diziam que queriam que se 

baixasse o IRS e outros impostos, mas por outro lado pediam mais obras, não podia 

haver aquele discurso de contradição. A Câmara tinha aquela capacidade de trocar ideias, 

avaliar as coisas e já tinham repetido muitas vezes, o orçamento depois da alteração da 

legislação com a lei dos compromissos, tinha sido uma alteração de cento e oitenta graus. 

O orçamento que a lei impunha que se fizesse ainda naquele ano para vigorar para o 

outro ano, para o Governo Central era o orçamento rectificativo, mas ali continuava a ser 

o orçamento que chegava a primeira revisão em Fevereiro com a aprovação das contas 

introduziam o saldo, iriam ter provavelmente noventa milhões em obras para começar no 

ano seguinte, algumas não iriam acabar nesse ano, mas começavam o que até aí não 
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acontecia. A incapacidade de fazer projetos, problemas de abandono da obra, nos 

concursos de resíduos, que os obrigava a ter as duas despesas cativas, os contratos que 

estavam a fazer de quatro em quatro meses e que tinham o visto do tribunal de contas, 

obras que tinham tido reclamação paravam até decisão do tribunal de contas. A Loja do 

Cidadão esteve parada um ano, tinha recomeçado naquela semana. Outros problemas 

que andavam a ser resolvidos já com muitos anos, como o caso do Parque Industrial de 

Monte Redondo, o qual tinha acabado naquele dia o último prazo notificação de algumas 

parcelas, pois tinham existido erros de identificação e de titularidade, bem como o prazo 

que contestação daqueles que foram objeto de notificação, para os remeter na semana 

seguinte à Direção Geral das Autarquias. Esperava que finalmente o processo relativo 

àquele parque ficasse resolvido. O Vale da Cabrita faltava fazer a escritura que seria na 

semana a seguir, conseguiram resolver aquele problema, foram muitas horas e dias e 

muitos problemas a ultrapassar. Pedia que lhes dessem o benefício da dúvida pois a 

avaliação final iria ser feita dali a três anos, aquando das eleições, todos os munícipes 

seriam os avaliadores no momento de votar. Aquele orçamento era igual a outros que 

existiam noutros pontos do país, onde estavam também com problemas de saldos 

disponíveis. A Câmara tinha aquele dinheiro para as obras e devia fazê-las. Existiam 

razões muito específicas que o executivo não conseguia ultrapassar, era isso que ele 

queria que todos sentissem que não havia ninguém mais interessado que eles que 

estavam no executivo, bem como Presidentes de Junta, para fazer essas obras, 

independentemente dos problemas que têm surgido. Estavam com dificuldades em 

executar as obras do Orçamento Participativo, que no próximo ano iriam ser no valor de 

seiscentos e quarenta e três mil euros, percentagem das despesas de capital e ainda 

estavam em curso obras do Orçamento Participativo de há dois anos. Iria aparecer uma 

proposta de retificação, pois não era possível estar a ter uma ideia que tenha ganho e 

depois não se poder concretizar a obra, por pertencer a um particular e parar por causa 

daquela situação. Dirigiu-se aos deputados e disse que queria concluir, relevando a 

necessidade de se entenderem todos, ninguém queria esconder nada. Leiria estava no 

topo do ranking da transparência portanto não queria que existisse qualquer suspeita de 

nada, pois estavam de boa-fé a trabalhar para e pela cidade, que era o coração do 

Concelho. Disse que estavam disponíveis para acolher sugestões e novas ideias.---------- 

O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu e disse que estava em discussão Ponto 3.

Proposta de Instrumentos Previsionais do Município de Leiria para 2019, 

Orçamento, Opções do Plano 2019/2022, Mapa de Pessoal e Plano de Formação 

do Município de Leiria, foi aprovado por maioria com onze votos contra e duas 

abstenções.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Intervenção do deputado Carlos Conceição – PSD/MPT------------------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu e chamou o CDS para outra declaração de 

voto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado Fábio Seguro – CDS----------------------------------------- 

Explicou que tinham votado contra naquela proposta apenas por uma questão que era de 

facto nuclear, uma coisa tinha sido o cumprimento de um formalismo, outra coisa e esse 

formalismo ter uma correspondência fáctica e por aí já tinham um problema, podiam até 

aceitar esse benefício da dúvida só que a partir do momento em que receberam a 

informação e algum tipo de esclarecimento prévio que o senhor Presidente da Câmara 

podia fazer no início e não no fim, porque assistiram ali a uma intervenção que deveria 

ficar nos compêndios do que não fazer numa Assembleia Municipal. Todos os 

esclarecimentos deviam ser prestados por um deputado municipal que não fazia parte do 

executivo, que tinha uma informação privilegiada que ele não tinha recebido e já sabia 

que a realidade toda ia mudar, até fisicamente. O senhor Presidente da Câmara chegou 

ao fim a dizer que que iriam existir mudanças. Perguntou porquê, noventa milhões de 

euros, que sabiam que poderiam ser apostados em obras e muito bem, não poderiam 

orçamentar menos de noventa milhões, não poderiam orçamentar sessenta deixando o 

benefício da dúvida do restante. Deviam ser claros, pois até acreditava que do ponto de 

vista técnico não fosse permitido, mas se o Presidente sabia onde é que iria afetar 

noventa milhões de euros, gostaria que fosse claro o suficiente para terem a mesma 

informação que o deputado Luís Pinto ali ia apresentar. Disse que em fevereiro lá 

estariam, não era uma questão de desconfiança nem de duvidar da capacidade técnica, 

era a clareza da informação. Solicita mais uma vez ao Senhor Presidente os 

esclarecimentos necessários para não existirem dúvidas no seio dos partidos. Por isso o 

CDS tinha votado contra, estariam lá em fevereiro para rever a posição deles.------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu e chamou o deputado Luís Pinto pede uma 

intervenção para defesa da honra considera que terá sido afetada.-------------------------- 

Intervenção do deputado Luís Pinto – PS ---------------------------------------------- 

Tinha sido a primeira vez em trinta anos, como deputado Municipal que pedia a da defesa 

honra, só queria dizer que não tinha tido acesso a nenhuma informação privilegiada. Teve 

acesso ao que eles tinham tido também, a integração de saldo, não era o primeiro ano 

decorria já da lei e já tinha acontecido no ano anterior, eles é que se tinham esquecido, 

tinha sido uma falha grave da parte deles e que ele não tinha tido acesso a nada, não 

podendo insinuar a uma coisa que não era verdade. Disse que era o deputado Municipal 

mais antigo naquela Assembleia e nunca tinha defendido a sua honra mas afirmou de 

novo que não tinha tido acesso a nenhum documento.---------------------------------------- 
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O Senhor Presidente interrompe para dizer ao deputado que deixasse falar o deputado 

Luís Pinto a não ser que quisesse intervir também para defender a sua honra.-------------- 

Intervenção do deputado Fábio Seguro – CDS----------------------------------------- 

Disse que aquela intervenção era pedagógica, a intervenção do deputado Luís Pinto em 

que ele levava a crer que tudo podia mudar, em fevereiro.-------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia interrompeu e pede calma aos deputados, diz que 

considerava que quando o deputado dizia que tinha informação privilegiada e ele achava 

que não que era mentira num qualquer modo, achava que, de alguma maneira era uma 

defesa da sua honra política que era o que se estava a falar ali e nada mais e por isso lhe 

concedeu a palavra. Continuou e informou os deputados que eram duas horas menos três 

minutos e para cumprimento do Regimento, tinha que começar o ponto seguinte. O 

próximo ponto era o Ponto 3. Proposta de Instrumentos Previsionais do Município 

de Leiria para 2019, Orçamento, Opções do Plano 2019/2022, Mapa de Pessoal e 

Plano de Formação do Município de Leiria, aprovado por maioria com onze votos 

contra e duas abstenções.----------------------------------------------------------------------- 

Não iriam ter mais tempo, pois tinham que terminar às duas horas da manhã, muito 

menos tinham qualquer perspectiva de acabar a ordem de trabalhos toda, a continuação 

daquela sessão iria ser feita numa nova reunião, iam interromper aquela e informou que 

na reunião seguinte não poderia haver quaisquer substituições de deputados, o número e 

a qualidade dos deputados presente ali não poderia ser igual ou menor, tinha que ser 

aquela. A única coisa que lhes podia prometer em compensação é que iria haver uma 

fatia de bolo-rei no fim da reunião pois não tinha sido naquele dia pelo facto de não ter 

havido tempo. Seria então a próxima reunião no dia três de dezembro. Despediu-se e 

encerrou a reunião. ----------------------------------------------------------------------------- 

Continuação da sessão ordinária da Assembleia Municipal no dia três de 

dezembro de 2018.----------------------------------------------------------------------- 

Deu início à sessão cumprimentando os presentes. Continuou a reunião e começou por 

dar algumas informações, nomeadamente o fim da utilização das garrafas de plástico. e 

Foi distribuído um copo a cada deputado, que deviam trazer nas sessões seguintes, pois 

tinham à disposição jarros com água. Agradeceu à Vereadora Ana Esperança que 

conseguiu implementar aquela melhoria ambiental. Disse que o líder do Partido Social 

Democrata lhe tinha telefonado a dizer que não poderia estar presente por razões que o 

senhor Presidente da Assembleia conhecia e que considerava pertinentes. Informou que 

não tinha sido possível resolver informaticamente o problema da continuação dos tempos, 

teria que se entrar no próprio programa que fazia a contagem dos tempos e não tinha 

sido possível. Assim, tinha tomado nota dos tempos remanescentes sendo que o PS tinha 
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uma hora vinte e três minutos e doze segundos, o PSD vinte e oito minutos, o CDS tinha 

doze minutos e dezoito segundos, o BE dez minutos e quarenta e seis segundos, o PAN 

quinze minutos e o PCP sete minutos e trinta e cinco segundos. O relógio era colocado no 

zero em cada um dos grupos políticos e iam controlar e informar o tempo que ia ficar 

disponível, esse tempo era o utilizado a partir daquele momento. Informou que em 

relação ao assunto que tinha sido colocado noutra sessão sobre as atas, que como tinha 

sido dito era um trabalho de complicada elaboração, maçudo mas que tinha que ter que 

ser feito. A Câmara, não a Assembleia Municipal, decidiu adquirir um software que 

permitia a transformação de áudio para texto. A funcionária do gabinete de apoio, disse 

considerar ser uma grande ajuda e portanto iam fazendo as atas com base nessa 

transcrição. Disse que na sua vida de deputado o que tinha sempre feito era trazer escrito 

todas as suas intervenções, para entregar à funcionária que elaborava as atas, o que não 

estava escrito tinha o cuidado de retificar. Era esse o conselho que dava aos senhores 

deputados. Em termos legais, no caso de algum problema jurídico grave, o que contava 

era o que estava gravado, com grande fidelidade pois já tinha ouvido. Concordava que 

era aborrecido que a ata sendo o documento que realmente estava disponível no imediato 

para as pessoas lerem, não se encontrar o mais parecido possível com o que o tinham 

dito. O senhor Presidente disse que aceitava até de munícipes, que tinham ido intervir de 

improviso que propuseram entregar uma síntese escrita do que tinham falado e seria esse 

texto que era transcrito na ata. Informou os deputados que a ata era colocada com 

sensivelmente quinze dias de antecedência na área reservada, ninguém tinha acesso 

àquele documento a não ser os seus deputados através de uma password para 

verificarem e comunicar ao gabinete de apoio as alterações que entendessem. A ata iria 

ser colocada em word e os próprio deputados podiam fazer as alterações que 

entendessem. O senhor Presidente referiu que ele mesmo já o tinha feito. Na sessão do 

dia 30 de novembro, a transmissão direta tinha alcançado números impensáveis, quase 

quatro mil visualizações, bem como muitos comentários, louvores, elogios. Tiveram 

também alguns reparos pertinentes, que iriam ser corrigidos, nomeadamente as 

interrupções que tinham a ver com a plataforma Leiria Digital, pois nesse dia tinha havido 

um grande fluxo de utilização por parte dos munícipes porque tinha sido o dia da 

inauguração da iluminação de Natal. Naquele dia esse problema não iria acontecer porque 

o operador de vídeo  tinha trazido equipamento próprio. Existiram também algumas 

críticas em relação à iluminação relativamente à tradução da Língua Gestual, a cor do 

cenário, o som dessincronizado com a imagem, os registos que estavam na internet 

estavam incompletos, mas as gravações iriam estar completas nos dias seguintes na 

página do facebook da Assembleia. Referiu as sugestões dadas, nomeadamente da água 
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que já se tinha conseguido realizar, o aviso que fazia dos quatro minutos no período 

antes da ordem do dia, que atrapalhava as pessoas bem como os tradutores e ia tentar 

evitar essa situação substituindo esse anúncio, por um sinal luminoso. Em relação aos 

surdos, tinha sido criticada a iluminação e os cenários muito escuros por causa da 

expressão labial. A tradução em Língua Gestual tinha as suas técnicas, pois os tradutores 

vestiam de preto com o propósito de realçar as mãos, assim iam tentar responder a todas 

essas solicitações, no sentido de optimizar o que era ali feito. Comunicou que foi 

informado que a Seleção Nacional de Andebol em cadeira de rodas se tinha sagrado 

campeã da Europa na modalidade e esse campeonato realizou-se em Leiria 

nomeadamente no Pavilhão Desportivo dos Pousos, onde estiveram presentes quatro 

atletas pertencentes a uma Associação de Leiria, Marco Francisco, Idalino Gomes, João 

Pedro e João Jerónimo, deu-lhe os parabéns não podendo ser dada um voto de louvor por 

estarem já no período da ordem do dia. Começaram a sessão, já tinha referido os 

tempos, estavam no período da ordem do dia e iam para o Ponto 4. Documentos 

Previsionais dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria para 

2019, Orçamento, Opções do Plano 2019/2022, Mapa de Pessoal e Plano de 

Formação, deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara.--------------------------------- 

Intervenção do Senhor Presidente da Câmara Raul Castro--------------------------- 

Cumprimentou os presentes.------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente inicia a sua intervenção e informou que se disponibilizava para 

esclarecer algumas dúvidas que tinham sido suscitadas, uma vez que os documentos 

tinham sido previamente distribuídos.------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu e solicitou inscrições para intervenção 

sobre aquele ponto. Chamou o deputado Carlos Conceição.--------------------------------- 

Intervenção do deputado Carlos Conceição – PSD/MPT------------------------------ 

Cumprimentou os presentes. Queria tecer alguns comentários e dar ali algumas notas 

sobre aquela que foi a análise deles ao relatório da proposta de Orçamento para os 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, naquele dia tinha ajuda tecnicamente 

muito evoluída e tinha duas notas para apresentar. Disse que tinha dois pontos prévios 

sobre aquele documento que receberam e ia fazer também uma nota prévia, sobre o 

instrumento que receberam. Referiu que como no orçamento da Câmara também aquele 

era muito semelhante. Como sugestão de melhoria era o detalhe que estava em falta, 

pois nalgumas das grandes rúbricas que eram muito grandes e não estavam detalhadas, 

não lhes permitia saber o que acontecia. Ao olhar para as receitas tinham na venda de 

bens e serviços aumentos de cerca de quatrocentos e oitenta e um mil euros, não sabiam 

qual era a justificação para aquele aumento, era o aumento da venda da água, existia 
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alguma estimativa que ir-se-ia vender mais água, são os novos utilizadores no 

abastecimento ou no saneamento, era um aumento tarifário que estava previsto e não 

estava ali clarificado, não sabiam. Só sabiam porque estava lá expressa que a receita 

crescia por causa dos quatrocentos e oitenta mil oitocentos e quarenta e cinco euros, 

pediam assim mais detalhe. Nas receitas de capitais encontraram ali algumas coisas, 

como um valor de noventa e quatro mil e vinte e cinco euros, não ia ler, perceberam que 

havia ali um aspeto importante com o financiamento aprovado de rede de saneamento da 

Bajouca, questionou também como haviam muitas obras planeadas, existia uma lista 

abundante de obras, importava saber como tinha sido perspectivado aquele 

financiamento como iria acontecer e se efetivamente a tesouraria estava preparada para 

todas aquelas obras, ou se teriam que pedir apoio. Referiu que mais uma vez faltava 

informação detalhada. Os novecentos mil euros correspondiam ao pagamento de ramais 

com extensões de rede superiores a vinte metros, era do conhecimento que a lei tinha 

alterado e que era a partir desse valor que se pagava, mas faltava saber de que lugar 

correspondiam aquelas extensões e quantos ramais se perspectivavam além de vinte 

metros de comprimento, para o ano de 2019. Outro aspeto importante tinha a ver com as 

despesas correntes, eles tinham escutado e perceberam pelas palavras do Presidente da 

Câmara que o quadro de pessoal da Câmara tinha grandes debilidades e perceberam 

também que ali nos Serviços Municipalizados, também estavam previstos alguns 

investimentos a nível de pessoal e um grande crescimento da massa salarial. Estava 

previsto um diretor departamento, sete chefes de divisão, dois técnicos superiores, 

tinham assim dez quadros de topo e quatro operacionais, dois canalizadores, um 

eletricista e um manobrador, tinham muitos chefes de “jangada” e poucos “remadores”. 

Gostavam que o Senhor Presidente da Câmara os ajudasse a perceber aquela estrutura 

do quadro de pessoal que era essencialmente dirigente, estavam a admiti-los e tinham 

poucos operacionais, queria perceber se aquelas admissões traziam melhoria para a 

qualidade dos serviços, pois encontravam indicadores que poderiam precisar de alguma 

correcção, que na opinião deles deveria existir um quadro com mais operacionais e 

menos dirigentes. No plano de investimentos para 2019, havia ali um conjunto de coisas, 

ao nível do abastecimento tinham um valor global de um milhão e oitocentos mil euros e 

destacavam-se ali, remodelação e ampliação das redes de água, sistemas de exploração, 

condutas e elevatórios, Monte Redondo à praia do Pedrógão, construção de condutas 

diversas, ramais, redução de perda de água e aquisição de contadores. Gostava de 

perceber qual era o racional daquele tipo de investimento, a melhoria do indicador qual 

era a razão para a aquisição de contadores, os que existiam não contavam bem, eram 

antigos, precisavam de ser substituídos e em que moldes, a redução de perdas de água 
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havia uma percentagem grande de água que não era faturada, porque havia uma rotura, 

porque havia um conjunto de instituições em Leiria que tinha água que não era faturada. 

Gostariam de saber e, de facto, de na análise daquele documento que que lhes merecia 

confiança, seguramente, não tinham detalhes suficiente para dizer se atacavam ali ou 

noutro sitio. Disse que os serviços deviam saber, eles é que não. Perguntou, qual era o 

impacto dos indicadores no abastecimento, percentagens de perda de água, o encargo 

com a aquisição de água tinha um valor de três milhões e quinhentos mil euros por ano, a 

percentagem de água não faturada e a reabilitação de condutas gostavam de saber onde 

e como e quando. Nada a dizer daqueles investimentos, unicamente que já podiam ter 

sido feitos há mais tempo. Disse que gostavam de saber qual era o objetivo para cada um 

dos rácios em análise, o que se estimava fazer e melhorar com esses investimentos. 

Tinha a ver com a percentagem de cobertura de serviço, até 2022 as metas para os 

indicadores de produção do número de inundações, produção do número coletores, 

redução das infiltrações. No quadro seguinte tínhamos água disponível a cem por cento, 

desses 100 por cento, oitenta e um por cento, estavam ligados e no saneamento eles 

tinham uma taxa de cobertura de oitenta e sete por cento, mas só setenta e quatro é que 

estavam ligados, por isso havia ali um espaço para crescer, sabendo que nas Freguesias 

mais a norte existiam algumas limitações e aspetos importantes de saneamento por 

resolver. Naquele gráfico podiam ver a água não faturada, 37,4%, uma percentagem 

grande que podia ser por perda de água, por rotura de conduta, por desperdício ou podia 

ser eventualmente uma ou outra coisa qualquer, que não conseguiam dissociar. No que 

dizia respeito à reabilitação de condutas, numa área média urbana, existia um grande 

trabalho para ser feito. O orçamento não referia metas para a redução de água, não 

faturada, no plano estratégico, não tinha sido claro as metas definidas para a redução da 

percentagem de água não faturada versus as perdas reais, nem sabiam exatamente 

quantos quilómetros conduta que iriam reabilitar até 2022. No que dizia respeito à 

ocorrência de inundações, tinham ali um número que podia ter alguns vícios, mas 

esperavam um esclarecimento do senhor Presidente, sobre a ocorrência de inundações, e 

a necessidade da reabilitação de coletores, não tinham informação por isso queriam mais 

detalhes nos aspetos referidos, um documento mais trabalhado, objetivo e específico. Por 

fim queriam dizer que o trabalho que fizeram sobre os SMAS de Leiria tinha sido amplo, 

analisaram muitos indicadores e havia um aspeto que era importante referir que deveria 

haver mais alguma coisa sobre as tecnologias da telemetria e de um conjunto de 

inovações tecnológicas que já estavam disponíveis a um bom preço. Concluiu e disse que 

a água que bebíamos era a melhor do nosso país. ------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu e chamou a deputada Joana Cartaxo---- 
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Intervenção da deputada Joana Cartaxo – PCP ---------------------------------------- 

Cumprimentou os presentes. Referiu a página três do relatório que assumiu a mudança 

de paradigma de atuação e refletiam o ajustamento das prioridades do alinhamento da 

estratégia e constituíam uma oportunidade de análise crítica sobre o caminho percorrido e 

o lançamento de novas oportunidades para o futuro. O conselho de administração dos 

SMAS reconhecia implicitamente que sempre tiveram razão no juízo crítico efetuado à 

gestão e aos instrumentos destinados, esperavam que estas alterações fossem efetivas e 

que tudo aquilo não passasse de mera retórica, de modo esclarecedor poucas páginas 

adiante lá para a proclamação contraditória e passo a citar a página cinco. Os 

documentos previsionais foram elaborados com base nomeadamente no princípio da 

contenção da despesa, para reforço e consolidação financeira dos SMAS, como tinham 

dito durante a discussão dos instrumentos provisionais para 2018. Quem andava na rua e 

não só na zona urbana, constatava que sucediam-se as roturas de água, com incómodo 

para as populações e economia e  grandes perdas de água, isso só acontecia por causa da 

falta de manutenção e investimento na rede, como todos sabiam o próprio relatório dizia 

isso mesmo. Devia haver um forte investimento nos sistemas de captação e distribuição 

de água, recolha de esgotos, a opção era na contenção da despesa, do investimento da 

prestação de bons serviços públicos essenciais. A população pagava preços elevados pela 

água e esgotos, não fosse uma ineficiência de gestão pelo facto de a água ter um preço 

muito elevado, tinham dito sempre. Reafirmavam que era necessário que Município 

transferisse para os SMAS recursos financeiros para assegurar o investimento, mas não o 

vai fazer, situação que se vinha mantendo não era para eles aceitáveis. A necessidade de 

criar condições para que mais trabalhadores não morressem nos serviços, por falta de 

planos e meios de segurança. Preparação e implementação de integração dos sistemas de 

distribuição de água Municipais existentes nas águas do Centro Litoral era profundamente 

errado ia contra o movimento em curso na Europa de remunicipalização da gestão das 

águas e constituía um crime contra a população e desenvolvimento do Concelho, tinha a 

total oposição deles. Leiria tinha recursos hídricos de qualidade no seu território, serviços 

especializados e sabiam fazer a captação, tratamento, distribuição de água e recolha de 

esgotos. Deviam continuar a ser autónomos e manter aquele recurso e capacidade 

técnica nas mãos do Município. No país na europa e no mundo, existiam demasiadas más 

experiencias pela retirada de gestão dos Municípios, de Paris a Barcelos, Salónica a Paços 

de Ferreira passavam por outros aqui mais perto, como Paris e Berlim já tinham tomado o 

controlo e outros como a Irlanda tinham conseguido pela luta das populações para evitar 

o caminho nefasto. Aquele instrumento estava longe de corresponder às necessidades e 

aquelas linhas orientadoras, constituíam um sério motivo de preocupação e para merecer 
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o combate deles. Terminou e aconselhou a ver um documentário na RTP que chamava 

atenção para o problema da água. O PCP votava contra. Obrigada. ------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu e chamou o deputado João Cunha.--------- 

Intervenção do deputado João Cunha – PSD/MPT------------------------------------- 

Cumprimentou os presentes. Gostava de enfatizar ali em nome do PSD, algumas da 

linhas que o colega de bancada Carlos Conceição já tinha ali falado. Queria deixar 

expresso que o PDS tinha uma preocupação, acerca do que era a importância dos SMAS 

na vida do Concelho. Achavam que os SMAS tinham que ser reforçados, quer na estrutura 

humana quer na técnica, modernizar-se e responder às questões concretas das 

populações do Concelho. Por uma questão de igualdade de civilização, não podíamos 

continuar a ter munícipes que não tinham saneamento e privados daquilo que era o mais 

básico na sua vida. O PSD achava que aquela questão dos SMAS era uma questão 

prioritária que devia ser enfatizada pelo Município, dando-lhe o devido relevo. A 

modernização dos SMAS era fundamental para não virem a ser hipotecados no futuro, 

indo ao encontro das necessidades do Concelho.---------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu e chamou o deputado Ricardo Gomes.----- 

Intervenção do deputado Ricardo Gomes – PS----------------------------------------- 

Cumprimentou os presentes. Antes de começar a fazer ali uma análise dos documentos 

previsionais dos SMAS enumerou os principais desafios daqueles serviços e que, de 

alguma forma faziam parte das Grandes Opções do Plano e comentou algumas das 

questões que ali tinham sido colocadas. Referiu que no passado recente tinha havido um 

grande investimento ao nível da articulação entre o sistema na vertente em alta e em 

baixa. Referiu que, naquele momento, já existiam muitas infraestruturas que permitiam 

fazer aquela conexão, mas que ainda era necessário algumas obras no sentido de 

melhorar essa articulação, como era o caso da conduta elevatória que liga Monte Redondo 

à Praia do Pedrogão. Outros desafios tinham a ver com a elaboração e implementação do 

plano de segurança da água. Em 2017 foi publicado o Decreto-Lei n.º 152, que obriga as 

entidades gestoras a elaborar e implementar um plano de segurança para a qualidade da 

água, no sentido de identificar os riscos e adotar medidas de mitigação dos mesmos. 

Tinha sido ali referido que era uma estratégia dos SMAS concluir a rede do saneamento 

no Concelho. Disse que em 2011 a taxa de cobertura se situava próximo dos setenta e 

cinco por cento, naquele momento, a taxa de cobertura andava na ordem dos oitenta e 

oito por cento. Com os investimentos que estavam previstos para o ano de 2019 era 

expectável que esse valor fosse superior a noventa por cento. Referiu que ao conseguir 

atingir esse valor em 2019 estavam a cumprir as metas nacionais definidas para 2020. 

Por outro lado, também era importante perceber que ao investir na rede do saneamento, 
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estavam aqui também a melhorar um dos indicadores fundamentais da qualidade de vida 

da população no Concelho e a contribuir para a melhoria da qualidade das massas de 

água superficiais e subterrâneas, daí a necessidade em concluir a rede de saneamento. 

Outro desafio referiu, diz respeito ao aumento da taxa de adesão aos serviços de água e 

saneamento, esta era uma questão importante, porque era o que estava na base da 

sustentabilidade económico-financeira dos SMAS. O nível de adesão ao serviço de água 

era de oitenta e um por cento, dados de 2016, pois ainda não eram conhecidos os dados 

referentes a 2017 e 2018. Em relação à adesão ao serviço de saneamento o valor era 

mais baixo, setenta e cinco por cento, justificada pelo facto de várias obras estarem ainda 

em curso e outras terem terminado recentemente, sendo que muitos dos potenciais 

clientes ainda não tinham feito essa ligação. Outros desafios tinham que ver com a 

aproximação do tarifário dos SMAS às recomendações da ERSAR, bem como a 

necessidade de remodelação das redes de água e saneamento que estavam degradadas, 

estratégia que tinha que ser muito bem planeada. No que se refere à taxa de 

remodelação das redes de água no concelho de Leiria, referiu que o relatório da ERSAR 

apontava para um valor de 0,3% ao ano, dados de 2016. Outros desafios tinham que ver 

com a remodelação e otimização do funcionamento das estações elevatórias, necessidade 

de reduzir o volume de água não faturada e implementar o plano de gestão de ativos, ou 

seja, a gestão patrimonial de infraestruturas. Referiu que a água não faturada tinha que 

ver com o facto de existirem perdas físicas, comerciais e consumos autorizados não 

faturados, das três componentes a mais difícil era controlar as perdas físicas, uma vez 

que a deteção e localização não eram fáceis de determinar numa extensão de rede com 

cerca de mil e oitocentos quilómetros. Face ao anteriormente exposto, referiu que os 

SMAS tinham como missão garantir a melhoria dos serviços de abastecimento público de 

água e de saneamento no Concelho, segundo três princípios, o da responsabilidade social 

e ambiental e ainda o de sustentabilidade económico-financeira. Com base num contexto 

de manutenção de tarifário, que se tinha verificado nos últimos anos e a perceção de que 

os recursos são limitados, queria dizer com aquilo que todos os desafios não podiam ter a 

mesma prioridade, referiu que as Grandes Opções do Plano e o Orçamento refletem as 

prioridades de investimento e a afetação de recursos em função dos recursos disponíveis. 

Em relação à afetação dos recursos estava a referir-se aos recursos humanos, financeiros 

e tecnológicos. Quanto às prioridades de investimento tinham a ver com a capacidade de 

autofinanciamento, quer através das tarifas de água e saneamento, quer através de 

fundos comunitários. As Grandes Opções do Plano apresentavam um valor global de cento 

e quarenta milhões de euros dos quais quarenta e sete milhões de euros diziam respeito 

ao plano de atividades mais relevantes e que estavam relacionadas com a aquisição de 
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água, o tratamento dos efluentes, os encargos com as instalações e os recursos 

humanos. No plano plurianual de investimento o valor apontava para noventa e dois 

milhões e oitocentos mil euros, investimento na rede de abastecimento de água no 

sentido de melhorar os indicadores de desempenho da ERSAR e para a conclusão da rede 

de saneamento no Concelho. No orçamento de 2019 a receita/despesa global 

correspondia a vinte e quatro milhões e oitocentos mil euros, dois quais vinte e dois 

milhões de euros diziam respeito à receita Corrente, relacionadas com a estimativa das 

tarifas de água e saneamento. A receita de Capital correspondia a dois milhões e 

oitocentos mil euros, receita relacionada com a transferência de capital, fundos 

comunitários no valor de um milhão e setecentos mil euros, bem como uma receita de 

capital que proviria da execução de ramais acima dos 20 metros. As despesas Correntes 

estavam orçamentadas em dezasseis milhões e quatrocentos mil euros, custos com 

recursos humanos, instalações, aquisição de água e tratamento de efluentes. Quanto à 

despesa de Capital, o orçamento apontava para oito milhões e quatrocentos mil euros, 

representava um ligeiro aumento relativamente ao ano de 2018, sendo que ao nível da 

rede de abastecimento de água o valor que estava previsto era de um milhão e oitocentos 

mil euros e de seis milhões de euros para o saneamento, o que demonstrava a aposta na 

expansão da rede do saneamento. Referiu que no orçamento existia referência a 

compromissos que transitam do ano anterior no valor de dez milhões e quatrocentos mil 

euros, mas faltava incluir os resultados de 2018, que ainda não eram conhecidos. Ainda 

relativamente ao orçamento de 2019 destacou algumas das ações previstas e que 

estavam relacionadas com a simplificação de procedimentos internos, o melhoramento 

das instalações dos SMAS e de atendimento ao público, a divulgação da aplicação lizaqua, 

e a existência de um plano de formações para fomentar o desenvolvimento de 

competências dos trabalhadores, de grande importância quando se pretende entrar num 

novo ciclo de melhoria dos indicadores de desempenho, refere. Em relação à rede de 

abastecimento de água, deu destaque ao investimento que estava previsto para a 

construção de uma conduta adutora entre Monte Redondo e a Praia do Pedrógão, a 

construção de condutas de distribuição de água e ramais, a elaboração do plano de 

segurança da água e a existência de ações relacionadas com a redução das perdas 

comerciais tais como, a monitorização do consumo de grandes clientes e a substituição de 

cerca de dez mil contadores que era um projeto-piloto na área da telemetria, o que 

correspondia aproximadamente a 14% do parque de contadores. Relativamente à 

redução das perdas reais referiu a importância da atualização do cadastro da rede, 

lembrou que era uma rede com uma extensão de cerca de mil e oitocentos quilómetros. 

Referiu ainda que existia uma parte da rede em que o cadastro da rede já era conhecido 
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e onde já estão a decorrer obras de remodelação da mesma. Chamou também a atenção 

para o facto das intervenções no espaço urbano terem um custo muito elevado, e com 

impacto negativo junto da população e de outras atividades económicas, pelo que essas 

intervenções teriam que ser bem planeadas, e neste caso o conhecimento do cadastro da 

rede é fundamental. Referiu também que estavam a ser implementadas zonas de 

medição e controlo e zonas de pressão, para reduzir as perdas de água, num plano a 

médio e a longo prazo. Atualmente a água não faturada correspondia a 37% por cento, 

mas segundo o programa PENSAAR2020, o valor tecnicamente aceitável era de 20% por 

cento a atingir até 2020, ou seja, estamos a 17% por cento acima do valor considerado 

tecnicamente aceitável. Comparando com outras entidades gestoras na região e a nível 

nacional, a situação dos SMAS não estavam assim tão mal. Em relação à rede de 

saneamento destacou a expansão da rede em várias localidades. Referiu que se o 

orçamento fosse executado na totalidade podiam chegar a valores acima de 90%, que era 

o valor de referência no programa PENSAAR2020. Destacou ainda as ações relacionadas 

com a execução de ramais e a remodelação da rede e de estações elevatórias. Concluiu 

dizendo que o orçamento de 2019 era uma continuidade do que se tinha vindo a fazer no 

passado, com destaque para a expansão da rede de saneamento e melhoria da qualidade 

do serviço prestado, quer ao nível do abastecimento público de água quer ao nível do 

saneamento.-------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu e chamou o deputado Carlos Conceição.--- 

Intervenção do deputado Carlos Conceição – PSD/MPT------------------------------ 

Disse que tinha ouvido atentamente e que tinha pedido esclarecimentos à mesa, qual a 

qualidade que tinha falado, se na de deputado, se numa outra qualquer porque era um 

tema que acompanhava, se era um quadro dos SMAS, pois no ano passado tinha-o 

ouvido e também ficou com aquela dúvida. Continuou e disse que estava solidário com a 

intervenção dele, mas pareceu exatamente aquilo que ele tinha chamado à atenção 

antes. Tinha perguntado se o cadastro estava feito, tinha-lhe dito que não, qual 

percentagem que estava feita, quanto é que faltava para fazer qual era o prazo em que ia 

ser feito. Havia uma majoração nas agregações nos programas do apoio ao SEUR, foi 

trabalhada alguma agregação, em que moldes, a troca de contadores era fundamental ele 

tinha toda a razão. Tinha falado que eram dez mil, quantos tinham na totalidade, qual era 

o programa para trocar de contadores, quantos anos ia demorar. Era muito importante 

para todos eles, para que não houvesse um plano concreto e objetivo com uma duração 

identificada com custo investimento devidamente alocado para eles cuidarem. Falou em 

1800 quilómetros de rede sim era grande rede, sem dúvida alguma e não era de agora. 

Se eles se continuassem a desculpar com o passado a culpa seria do D. Dinis. A 
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preocupação dele era perceber objectivamente como conseguiam resolver o problema, 

não era importante saber como estavam os outros Concelhos. Era um fraco argumento 

para quem queria fazer alguma coisa. Eles davam os seus contributos e estavam 

disponíveis para ajudar no que podiam, com sugestões concretas. Os SMAS estavam 

atrasados e precisavam de dar muitos passos em frente. A telemetria já devia estar 

instalada, a identificação por seções de zonas com percas, pois daquela maneira era 

muito difícil descobri-las. Continuou e disse que queriam ali lançar o desafio para que 

para no ano seguinte, houvesse naquele orçamento de uma forma concreta, objetivos 

claros que iam ser traduzidos em qualidade de serviço, porque o indicador de 

reclamações obrigava-os a isso. ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu e explicou ao deputado Carlos Conceição 

que ali naquela Assembleia falavam ele mesmo, o presidente da Câmara, os vereadores, 

os munícipes que se inscreviam e todos os outros eram deputados. Informou que a 

profissão do Engenheiro Ricardo Gomes era professor do Instituto Politécnico e perguntou 

ao deputado se queria responder, ao que ele disse que não. Deu a palavra ao Presidente 

da Câmara.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do Presidente da Câmara Raul Castro------------------------------------ 

Em relação às questões formuladas pelo deputado Carlos Conceição, podia responder a 

algumas, as outras vai fazer chegar a resposta adequada, assim que a Câmara puder 

fazer esse levantamento. Explicou então que o aumento previsto da receita tinha que ver 

forçosamente com a substituição de contadores, pois avariavam. Estavam a tentar 

perceber qual era a lógica dos SMAS, assim dez mil dos dezasseis, iam ser adquiridos 

contadores inteligentes que permitiam criar zonas de medição, controlo e reabilitação das 

zonas que estavam em causa, o que ia traduzir mais receita. As taxas de cobertura era 

feita pelo número de domicílios que já tinham ao dispor as infra-estruturas. Na água são 

99%, e o que constava na nota da ERSAR estava atrasada, o abastecimento das obras 

que estavam em curso, tinham naquele momento com sete milhões em obras diversas, 

saneamento que era a prioridade que tinham definido. Tinham começado com cinquenta e 

tal por cento há nove anos e estavam a tentar chegar aos noventa por cento, o que era 

exigido até 2020. Era evidente que não era fácil estar a pedir mais saneamento, 

abastecimento de água, substituição das condutas, não era possível, assim iam fazer 

opções. As perdas de água tinham origem, nas ligações clandestinas, contadores que não 

contavam, regas de jardins, água que era cedida nomeadamente no âmbito da proteção 

civil não contavam estavam agora a ser instalados contadores para se saber os valores 

que ali eram gastos. Não eram valores para facturar mas para perceber qual a real 

situação de perdas de água do município. Estava detetados cerca de cem quilómetros no 

2019,INT,I,01,19074 - 17-04-2019



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 8/2018, de 30 de novembro e 03 de dezembro - Quadriénio 2017/2021 

83 

universo dos mil e oitocentos quilómetros, de redes de abastecimento de água que 

necessitavam de ser substituídos. O objetivo era saneamento para todos, não podiam 

estar a fazer discriminações, uma vez que toda a gente já tinha água. Ao contrário que 

que a deputada Joana Cartaxo tinha dito que Leiria tinha muitos recursos hídricos, mas 

em 2003 viu-se o que aconteceu, devia ler com cuidado as contas dos SMAS pois ia 

verificar que os lucros ficavam retidos para obras de saneamento, para se poder fazer 

mais obras. Em relação aos recursos humanos esses lugares existem e estão ocupados 

pelos funcionários que não detinham aquelas categorias. Existia uma grande dificuldade 

em recrutar pessoas responsáveis das diversas áreas, tiveram concursos para 

canalizadores ou eletricistas que ficaram desertos. O vencimento de seiscentos euros não 

era muito atrativo, mas não podiam pagar mais e esse era um problema que se ia 

manter, colocava a hipótese que contratar empresas para fazer aquele trabalho. 

Terminou e disse que ia fazer um levantamento das questões colocadas para dar uma 

resposta às mesmas.----------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e procedeu à votação do Ponto 4 que foi 

aprovado por maioria com um voto contra e onze abstenções. Lembrou de novo os 

tempos disponíveis que o PSD tinha sessenta e oito minutos PSD tinha onze minutos e 

meio, o CDS tinha três minutos, o Bloco de Esquerda tinha onze minutos, o PAN tinha 

quinze minutos e o PCP quatro minutos. Esclareceu que a distribuição da totalidade do 

tempo segundo a Comissão de Líderes, podia de facto fazer uma distribuição dentro de 

cada partido dos tempos que podiam utilizar, mas nunca ultrapassavam o tempo máximo. 

Não era esse o espírito aumentar o tempo disponível, A contagem que estava ali era a 

soma dos tempos que, cada um dos partidos utilizou no último dia e o que estava a 

utilizar naquele dia, até ao fim. Podiam ter feito uma reunião prévia para parcelar o 

tempo de cada partido, mas isso não ia alterar o tempo que cada partido tinha. Chamou o 

deputado João Cunha para explicar a opinião dele.-------------------------------------------- 

Intervenção de João Cunha – PSD/MPT ------------------------------------------------ 

Perguntou porque é que no número 2 do artigo 51º diz o seguinte “Na falta de consenso 

entre os membros da Comissão consultiva a mesa fixará o tempo em conformidade com o 

critério que tiver por mais razoável, sendo que em princípio e por cada ponto da ordem 

de trabalhos haverá um período inicial de 30 minutos acrescido, eventualmente, de mais 

20 minutos este para segundas intervenções.” --------------------------------------------- 

Independentemente do que a Comissão Consultiva era que a primeira parte do número 2 

do artigo, a questão era de saber se haviam segundas intervenções se aqueles vinte 

minutos que estavam lá previstos estavam ou não contemplados na contagem, era essa a 

pergunta dele.------------------------------------------------------------------------------------ 
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O senhor Presidente respondeu ao deputado e disse-lhe que não tinham feito nenhuma 

divisão parcelar dos tempos por isso o que interessava eram os tempos totais. Explicou 

ao deputado então, que tinha relevância a intervenção dele, se houvesse ali algum artigo 

que dilatasse o tempo de cada partido, a única coisa que podia era estratificar, mas não 

podiam ser ultrapassados. Era esse o entendimento do presidente e nunca tinha sido 

utilizada aquela prerrogativa neste mandato, da divisão dos tempos, mas que a soma 

deles nunca podia ser superior à que estava estipulada.-------------------------------------- 

Intervenção de Domingos Carvalho – PSD/MPT------------------------------------------ 

Disse para que ficasse expresso que o Regimento no número 2 do artigo 51º determinava 

que no mínimo, a não ser que a conferência de líderes, sempre sujeita a ratificação do 

plenário, em caso de alguém recorrer para o plenário, atribui trinta minutos para cada 

ponto, da ordem de trabalhos. E daqui não havia saída possível trinta minutos a dividir de 

acordo com os votos de cada partido, mais vinte minutos para as segundas intervenções, 

que tinham que ser vistas como possíveis intervenções de perguntas ao senhor 

Presidente da Câmara.--------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia continuou e disse que se mantinham os tempos que 

tinham sido anunciados. Continuaram e passaram ao Ponto 5.1. Plano de Atividades e 

Orçamento para 2019 do Teatro José Lúcio da Silva, deu a palavra ao senhor 

presidente, que informou que no caso de existirem questões ia ser o vereador Gonçalo 

Lopes a responder às mesmas. ----------------------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado Domingos Carvalho – PSD/MPT---------------------------- 

Sobre a questão do plano de atividades do Teatro José Lúcio da Silva, eram recorrentes 

as vezes em que o acesso ao teatro ficava vedado em termos de mobilidade em que 

quem tinha lá espectáculos a efetuar não tinha acesso automóvel para o transporte de 

equipamentos. Era importante que nos dias em que outras atividades colidiam com o 

acesso ao teatro, fossem encontradas formas alternativas de acesso.----------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia chama a deputada Joana Cartaxo.---------------------- 

Intervenção da deputada Joana Cartaxo – PCP --------------------------------------- 

Começou por agradecer ao presidente da Assembleia e à vereadora do Ambiente terem 

efectivado a sugestão que tinha feito em relação às garrafas de plástico. Em relação ao 

ponto 5, os documentos para a aprovação mostravam que o modelo de gestão mantinha-

se. Continuava-se a subtrair a gestão direta municipal de equipamentos que a 

organização gestora do Teatro José Lúcio da Silva não devia gerir como era o caso do 

Teatro Miguel Franco e do Cine Teatro de Monte Real. Continuava a ser acometida a 

administração do teatro, desenvolvimento de programas projetos e atividades, que 

deviam ser da responsabilidade de serviços municipais da Cultura. A transferência dessas 
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funções para o teatro colocava o problema nas mãos do responsável máximo da direção 

do teatro, o senhor vereador da Cultura poderes excessivos, não só na direção na área 

como na efetiva direção da programação. Mantinha-se o modelo e forma de estar e de 

transparência, que gerava dúvidas quanto à legalidade o que suscitava naturais 

preocupações. Em entrevista concedida aos dois semanários locais, Paulo Lameiro colocou 

o dedo numa das feridas e alertou para a necessidade de que os eleitos deviam de ser os 

responsáveis pela programação dos municípios, dada a sensatez do apelo e às grandes 

responsabilidades que assumiu só esperavam que arrepiasse caminho. A programação do 

teatro estava longe do que consideravam ser necessária, para um equipamento cultural 

com as valências técnicas de que estava dotado e com a função de que devia 

desempenhar. Não podiam deixar de criticar a incipiente reprogramação de expressões 

artísticas clássicas, ditas eruditas, apesar de Leiria que era um conselho vibrante na 

música e no bailado, e o Teatro José Lúcio da Silva, Teatro Miguel Franco eram espaços 

de eleição para esse efeito. Votaram contra.---------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e chamou o deputado Manuel Azenha.----- 

Intervenção do deputado Manuel Azenha – BE----------------------------------------- 

Transcrição:-------------------------------------------------------------------------------- 

“Em relação ao que é pedido a esta Assembleia sobre o Teatro José Lúcio da Silva, após 

análise do plano de atividades, a primeira duvida para que temos é a de saber quem é o 

director artístico e de produção? Na verdade, logo na página 3 do referido plano somos 

confrontados com um organograma onde constatamos que sobre a alçada da direção 

(composta pelo Sr. Vereador e por um director) está a direção artística e de produção, 

contudo confrontando este organograma com o quadro de gastos com pessoal constata-

se que o referido director artístico não consta do mesmo.----------------------------------- 

Assim, a pergunta que gostaria de ver esclarecida é quem é a pessoa responsável pela 

escolha da programação artística do Teatro? Sobre quem é que recai a decisão sobre se 

se contrata um cantor popular ou a companhia de Bailado Bolshoi? 

Em segundo lugar constatamos que o plano de atividades apresentado é uma cópia do 

anterior onde apenas se altera o ano e valores.----------------------------------------------- 

Parece-nos pouco para um espaço tão importante, com todas as condições para ajudar à 

dinamização de várias áreas criativas existentes no Concelho e quando são conhecidas as 

condições extremamente precárias em que trabalham alguns grupos de teatro de Leiria. 

Este plano é assim mais do mesmo, é a demonstração da amplitude da noção de cultura 

por parte da Câmara, que vai do Leiria Sobre Rodas, à pista de gelo na cidade de Natal, 

passando pelo Leiria Run e Leiria Fun Run.----------------------------------------------------- 
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Assim, e mais uma vez porque somos chamados a votar um documento na sua 

generalidade onde temos concordâncias mas neste caso mais discordâncias iremos votar 

contra.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e chamou o deputado Rui Passadouro.----- 

Intervenção do deputado Rui Passadouro – PSD/MPT-------------------------------- 

Cumprimentou os presentes. Referiu que queria dar apenas uma pequena sugestão que 

tinha que ver com o pagamento pela utilização do Teatro José Lúcio da Silva que tinha 

dois níveis de pagamento, um normal e outro com uma redução de 50% nalgumas 

situações. Sabia que era prática e achava que se devia continuar a isentar de pagamento 

algumas situações. O que propunha era que nos critérios dessa isenção, ficasse explícito 

na tabela anexa, de modo a aumentar a transparência do sistema, e que as pessoas com 

direito a essa isenção soubessem e pudessem accionar aquele mecanismo.----------------- 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e chamou o deputado Fábio Joaquim.------ 

Intervenção do deputado Fábio Joaquim – CDS---------------------------------------- 

Cumprimentou os presentes. A questão que o levou ali, o senhor vereador já sabia, sobre 

as atividades relacionadas com o Teatro José Lúcio da Silva, muitas vezes existiram 

outras atividades que extrapolaram aquilo que era a finalidade do próprio teatro, que 

eram há data faturadas, a esse mesmo teatro. Na altura causou alguns 

constrangimentos, nomeadamente atividades como passagens de ano, em que os 

pagamentos foram efetuados pelo teatro. Para ele tinha sido uma forma de procurar 

aumentar o orçamento próprio do teatro. Foi garantido pelo senhor vereador que no 

orçamento seguinte iriam ser corrigidas essas situações e que essas atividades não 

seriam nunca afetadas ao teatro. Questionou o senhor vereador se existiam algumas 

atividades daquele género no orçamento, pois tinham conhecimento que tinham sido 

divulgadas para os comerciantes da cidade.---------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e chamou o deputado João Cunha.--------- 

Intervenção do deputado João Cunha – PSD/MPT------------------------------------- 

Iniciou a intervenção e disse que já tinha questionado noutras Assembleias sobre o 

modelo que estava a ser seguido em relação ao Teatro José Lúcio da Silva, naquele 

momento estavam a constatar que aquele caminho estava a ser incentivado e 

prosseguido pela Câmara, uma política do bengaleiro onde no teatro se pendurava tudo, 

espectáculos fora de portas, atividades recreativas, cultural eram afetadas ao teatro. 

Aquele modelo no entender deles, era um modelo que podia conduzir a situações que se 

tornavam elas próprias um “inchaço” da estrutura do teatro e não concordavam com esse 

caminho. Estranhavam aquela vocação que queriam atribuir ao Teatro, vinha da lei 

dessas atividades que não era assumido de uma forma clara, mas ia construindo 

2019,INT,I,01,19074 - 17-04-2019



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 8/2018, de 30 de novembro e 03 de dezembro - Quadriénio 2017/2021 

87 

paulatinamente o seu caminho e toda a gente pelos vistos ficava muito confortada com 

aquilo o PSD não ficava não concordava com aquele modelo e portanto, naturalmente, 

votariam contra.---------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e chamou o vice-presidente da Câmara 

Gonçalo Lopes.----------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do vice-presidente da Câmara Gonçalo Lopes--------------------------- 

Cumprimentou os presentes. Queria dar algumas justificações e considerações, do que ali 

tinha sido apresentado. O documento era estável, o Teatro José Lúcio da Silva tinha 

mantido a orientação e filosofia de trabalho que assentava na transparência dos 

documentos que apresentava, o que não acontecia no passado, continuava a ter uma 

preocupação de ser um parceiro ativo na dinâmica cultural da cidade e não passivo. Fazia 

parte da solução e sobretudo solucionava problemas que a Câmara em si própria não 

conseguia responder, e quanto ouvia ali dizer que o programa se mantinha, na coerência 

que era do entender o executivo, o papel e a importância que o teatro tinha, no sentido 

de alcançar os objetivos de promoção e crescimento cultural da cidade a um ritmo que a 

própria exigia. Para isso era necessário ter equipas motivadas e dinâmicas e o teatro era 

um desses factores de sucesso. Em relação à direção artística, e de programação não 

tinha qualquer tipo de influência na programação do teatro, era nula, muitos dos 

espetáculos nem tinha oportunidade de assistir, portanto essa direção programática era 

feita pelo seu diretor, e não pelo senhor vereador. A questão da programação fora de 

portas era muito importante ter uma estrutura, que conseguisse dar suporte às atividades 

que a Câmara fazia e que implicavam controlo de entradas com bilheteira. Não era 

possível uma Câmara como a nossa, em particular, outras, não sabia não conhecia muitas 

delas tinham empresas municipais para esse efeito. A Câmara não podia suportar ou 

apoiar entradas de eventos que tinham mais de seis mil pessoas, necessitava de uma 

equipa que estivesse habituada a fazê-lo eram destacadas para fazer bilheteiras e 

controlos de acesso. A receita arrecadada não era do teatro e era entregue à Câmara. A 

partir daquele ano passava essa operação de tesouraria a estar reflectida no orçamento, 

daí terem aumentado bastante o orçamento na receita e na despesa. Essa receita iria ser 

entregue à Câmara pois não pertencia ao teatro, em termos operacionais era muito 

importante ter este instrumento de trabalho que não era possível a Câmara ter. a Câmara 

podia contratar empresas por exemplo o Leiria Run no ano seguinte iria ter uma 

plataforma digital para que incentivasse a compra exclusiva dos bilhetes, através da 

mesma. Em relação às passagens de ano, do mercado medieval, tudo o que tivesse a ver 

com a ocupação do espaço público, o teatro também desempenhava um papel importante 

no apoio que prestava aos eventos, era mais exigente devido à existência de um 
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regulamento que permitia a um mercador, a um restaurante, bar, concorresse com base 

nesse regulamento, pagasse a ocupação daquele espaço. Essa receita era arrecadada 

pelo teatro, pois estava mais preparado para organizar, cerca de cem mercadores no 

recinto da cidade, operação tão exigente que precisava efetivamente de pessoas com 

aquele tipo de agilidade e capacidade de trabalho para desempenhar aquelas funções. 

Poderiam prescindir dos serviços do teatro se a Câmara tivesse os recursos humanos 

suficientes para executar aquelas tarefas, e assim prescindiam do teatro. Continuou e 

disse que o teatro era a Câmara, os funcionários da Leirisport que eram cem, quinze 

ficaram na Câmara e eram nossos colegas, bem como os funcionários dos SMAS assim 

deviam ter aquela atenção e sensibilidade para não desconfiarem ou desprestigiarem. 

Referiu-se ao deputado João Cunha e a política que ele tinha referido como sendo de 

bengaleiro, era assim que pois era assim quando tinham efetivamente algumas 

dificuldades de mobilidade, não era só o teatro mas também outros parceiros que tinham 

que colaborar no sucesso das políticas que queriam implementar. Não era só o teatro que 

era bengalas daquilo que era a política deles. Existiam associações, voluntários, que 

colaboravam, uma dinâmica de empenho que fizeram com que a parte cultural da 

desportiva, social ao longo destes anos, tenha tido um incremento de atividade que não 

reclamavam só para eles. Obrigada.----------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu colocou à votação. O deputado João Cunha 

pediu para intervir.----------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado João Cunha – PSD/MPT------------------------------------- 

Referiu que tinha dito que o PSD ia votar contra, queria esclarecer que votava contra em 

relação ao plano de atividades, o ponto 5.1 votava a favor, o ponto 5.2 votava contra e o 

ponto 5.3 abstinham-se.------------------------------------------------------------------------- 

O senhor vice-presidente Gonçalo Lopes pediu para prestar um esclarecimento.------------ 

Intervenção do vice-presidente da Câmara Gonçalo Lopes--------------------------- 

Pediu para completar um esclarecimento que tinha que ver com as questões das 

isenções. O teatro não isentava as participações, essas eram deliberadas em reunião de 

Câmara, estavam garantidas as condições. Para instituições de solidariedade social, 

reduziam o preço, escolas, filarmónicas, seria a Câmara a deliberar a isenção, ou 

suportavam um custo que consideravam reduzido, igual para todos que suportava uma a 

duas horas de espetáculo, não incluíam o horário de preparação do mesmo.---------------- 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e colocou o ponto 5 para votação que foi 

aprovado por maioria com dois votos contra e uma abstenção.------------------------------- 

Propôs que os ponto 5.2, 5.3, relativos ao teatro deviam ser votados em separado, mas 

discutidos de uma vez só. O ponto Contrato-Programa a celebrar entre o Município 
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de Leiria e o Teatro José Lúcio da Silva, 5.3. II Modificação orçamental do 

orçamento anual de exploração do Teatro José Lúcio da Silva, solicitou as 

inscrições para as intervenções.  

Intervenção do deputado Domingos Carvalho – PSD/MPT---------------------------- 

Começou a intervenção e questionou o vereador sobre o número de vezes que o acesso 

ao teatro ficava encerrado, porque era a sala nobre da cidade. Agradecia uma explicação. 

O senhor Presidente da Assembleia chamou a deputada Joana Cartaxo. 

Intervenção da deputada Joana Cartaxo – PCP---------------------------------------- 

Começou e disse que aquele assunto não podia ser analisado, tinham que ter em conta o 

crescimento que disse no ponto 5.1, queria acrescentar no ponto 5.2 que como já tinham 

dito antes a programação do teatro estava longe do que consideravam ser necessária 

para aquele equipamento cultural, essas programações deviam ser balizadas por 

contrato-programa e naquele caso concreto não era suficiente. Também deviam ter em 

conta a recomendação do revisor oficial de contas, no sentido de clarificar o estatuto 

jurídico. Iriam votar contra. -------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e chamou o deputado Luís Pinto.---------- 

Intervenção do deputado Luís Pinto – PS----------------------------------------------- 

Iniciou a intervenção e disse que queria reforçar a ideia de já alguns anos que era a 

democratização no acesso ao teatro, pois o número de espetadores e instituições que a 

ele acediam, assim o justificavam. A transparência financeira que não tinha no passado. 

Em relação à intervenção da deputada Joana Cartaxo sobre o facto de o tribunal de 

contas não ter levantado nenhum problema em relação à forma encontrada o que lhe 

parecia muito relevante o que permitia que o modelo continuasse. Como tinha dito o 

vereador, era muito importante aquela rentabilização dos vários serviços e dos 

trabalhadores que a Câmara tinha, para que se tivesse um desempenho de qualidade. 

Estavam no caminho correto e os teatros estavam a prestar um serviço relevante à 

cultura e às instituições do Concelho. ---------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e chamou o vice-presidente Gonçalo 

Lopes.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do vice-presidente da Câmara Gonçalo Lopes--------------------------- 

Pediu desculpa por não ter respondido ao deputado Domingos Carvalho sobre as 

dificuldades de acesso ao teatro sobretudo quando há eventos na cidade. Explicou que 

tentavam minimizar, os eventos que criavam mais transtornos nos acessos ao teatro 

eram a Recriação Medieval, em julho, momento em que o teatro estava a ser utilizado 

pelos encerramentos dos anos letivos das escolas. O que o vereador podia fazer no futuro 

seria tentar salvaguardar que houvesse uma maior articulação na preparação sempre que 
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se previsse esse tipo de transtorno e o teatro junto com as entidades encontrassem 

estratégias para o minimizar. Continuou e referiu que o estatuto jurídico era conhecido, 

era uma natureza do teatro atípica o que fazia com que as precauções em termos de 

apresentação documentos e de aprovação passassem pelo órgão máximo de fiscalização, 

que era a Assembleia Municipal. Se o teatro fosse algo estranho mantinham lá os 

procedimentos sem o devido controlo daquela Assembleia, o que não acontecia pois eram 

colocadas por parte dos deputados questões sobre esse funcionamento. Estavam a 

colocar o teatro ao nível dos SMAS, ao nível de uma empresa municipal, mais 

transparente, para salvaguardar o que poderiam ser dúvidas, que se podiam levantar. 

Nesse ano tiveram uma experiência importante, o teatro com a transferência mensal que 

recebia, tinha ultrapassado o montante mínimo de escusa de contratos em termos de 

visto do tribunal de contas, aquando da revisão do apoio que tinha sido ali aprovado, foi 

ultrapassado aquele limiar e enviaram os documentos para o tribunal de contas, tinha 

sido a primeira vez. O tribunal de contas validou aquele procedimento sem qualquer 

comentário, era o contrato que iam apresentar naquele dia para aprovar, e remeteriam 

para o tribunal de contas. Foi ultrapassada aquela dúvida que às vezes pairava sobre 

aqueles documentos. Salientou que outros teatros nomeadamente Guimarães tinham 

andado anos sem contratos visados.----------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e colocou o ponto 5.2 para votação, 

aprovado por maioria com onze votos contra e uma abstenção. O ponto 5.3 aprovado por 

maioria com onze abstenções. Continuou e disse que tinham sido feita considerações em 

relação ao número de pontos que tinha aquela ordem de trabalhos era efetivamente 

exagerada tinham falado nesse assunto, com o primeiro secretário e era um assunto que 

tinha que ser visto com a Câmara. Dos vinte e um pontos só dois é que eram da 

Assembleia, os outros eram o executivo, mas existiam problemas inultrapassáveis, a 

divisão dos tempos decorreu do resultado das eleições, não havia nada a fazer. Quanto à 

extensão da ordem de trabalhos aí é que se podia fazer alguma coisa, ou fazer mais 

sessões extraordinárias, não reuniões porque não eram relevantes por causa dos tempos 

que acumulavam. Se fosse uma sessão extraordinária, os tempos voltavam a zero e os 

pontos podiam ser discutidos. Iriam ver se no futuro as ordens de trabalho seriam mais 

contidas no número de pontos. Continuou para o Ponto 6. Câmara Municipal de Leiria 

(CML) e Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Leiria 

(SMASL) - Adequação da estrutura orgânica, nos termos do Decreto-Lei n.º 

305/2009, de 23 de outubro, às regras e critérios previstos na Lei n.º 49/2012, 

de 29 de agosto, alterada - Competências da Assembleia Municipal (artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 305/2009) – 5.ª Alteração.-------------------------------------------- 
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O assunto foi colocado à discussão pois carecia de votação. Informou que o Senhor 

Presidente da Câmara tinha saído e estava a ser substituído pelo vice-presidente, porque 

teve que estar presente num evento. Como o vice-presidente, não interveio, ia aceitar 

inscrições para aquele ponto. Não houve inscrições portanto votou-se e foi aprovado por 

maioria com uma abstenção.-------------------------------------------------------------------- 

Ponto 7. Benefícios para famílias, entidades e empresas – Ano 2019. --------------

Perguntou ao vice-presidente se queria intervir, disse que não e solicitou as inscrições. 

Chamou a deputada Joana Cartaxo. -------------------------------------------------------- 

Intervenção da deputada Joana Cartaxo – PCP ------------------------------------------

Cumprimentou os presentes. Começou a intervenção e disse que apesar da designação 

enganadora aquela proposta visava exclusivamente conferir benefícios tributários a 

empresas, sobretudo, empresas do ramo imobiliário, que, apesar disso não baixavam os 

preços das casas. Se as taxas eram demasiado elevadas, então deviam efetuar um 

estudo com análise comparativa tecnicamente séria e se fosse o caso propunham 

alterações que fossem consideradas pertinentes, não se devia tratar aquilo daquela 

forma. As taxas foram aprovadas pelo PS, por proposta da Câmara e estavam disponíveis 

para analisar a questão das taxas com seriedade e não daquela forma. Votaram contra.--- 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e colocou o ponto à votação, que foi 

aprovado por maioria com um voto contra.----------------------------------------------------  

Prosseguiu para o Ponto 8.1. Apoios Financeiros para Despesas de Capital, colocou 

à votação e perguntou ao vice-presidente se queria dizer alguma coisa, disse que não.  

Intervenção da deputada Joana Cartaxo – PCP ------------------------------------------ 

Começou por dizer que era o Estado através da Administração Pública Central que 

compete desenvolvia aqueles processos ou em alternativa o de delegar os meios 

necessários designadamente financeiros às Autarquias locais por contratos-programa por 

outro lado, não aceitavam que os territórios com dimensões e características diversas em 

termos de matéria combustível vegetal fossem tratados por igual, se fosse tratado com o 

rigor que se impunha, obviamente, não seria assim, por isso, votaram contra naquela 

proposta.----------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação e foi aprovado por maioria com um 

voto contra. Passou para o Ponto 8.2. Apoio à Freguesia de Arrabal - Cemitério de 

Arrabal, colocou à votação e foi aprovado por unanimidade.--------------------------------- 

Continuou para o Ponto 8.3. Apoio não Financeiro à União de Freguesias de Leiria, 

Pousos, Barreira e Cortes colocou à votação e foi aprovado por unanimidade.----------

Continuou para o Ponto 9. Listagem de Apoios/auxílios não financeiros às 

Freguesias para conhecimento da Assembleia Municipal, foi tomado conhecimento. 
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Continuou para o Ponto 10. Cedência de uma viatura Renault Kangoo à Junta de 

Freguesia de Monte Real e Carvide colocou à votação e foi aprovado por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------- 

Continuou para Ponto 11.1. Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências para a Gestão e Manutenção da Piscina Municipal de 

Caranguejeira – Alteração, colocou à votação, aprovado por maioria com um voto 

contra; 

Ponto 11.2. Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências para a 

Gestão e Manutenção da Piscina Municipal de Maceira – Alteração, colocou à 

votação, aprovado por maioria com um voto contra. 

Intervenção da deputada Joana Cartaxo – PCP ------------------------------------------ 

A deputada vem esclarecer que votaram contra O que têm defendido é que aquele tipo de 

durações exigia que as Juntas de Freguesia tivessem capacidade para gerir as piscinas 

das duas Freguesias, achavam que tinha que ser da competência do Município, por isso 

votavam contra naqueles dois pontos.---------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e passou para o Ponto 12.1. 

Regulamento Municipal de Atribuição do “Prémio Villa Portela, colocado à votação, 

aprovado por maioria com quatro abstenções.------------------------------------------------ 

Ponto 12.2. Regulamento das Distinções Honoríficas do Município de Leiria, 

colocou à votação, aprovado por maioria com duas abstenções.----------------------------- 

Intervenção do deputado António Pereira de Melo PSD/MPT ------------------------ 

O deputado falou sobre o Ponto 12.2, o artigo 17º uso das medalhas, existia uma 

contradição incrível, pois no número 2 do artigo 17º, dizia que o direito ao uso das 

medalhas municipais, quando eram atribuídas a pessoas individuais, era pessoal e não se 

transmitia nem entre vivos nem por morte. No número 3 dizia exceptuavam-se ao 

dispositivo do número anterior que dizia direito uso de medalhas, os casos de distinção a 

título póstumo, em que a insígnia era entregue a pessoas ou ao legítimo agradecido. O 

representante pelo número 2 tinha direito a usar a medalha, que o número 2 cortava. 

Aquela redacção era incoerente e propunha que o número 3 exceptuando-se o número 

anterior, direito de uso, devia dizer nos casos de título póstumo, a insígnia concedida 

entregue em estojo ao legítimo representante agraciado, portanto desaparecia o termo 

exceptuam-se, do disposto anterior. Continuou e referiu um presidente da Câmara que 

antes de ter sido presidente da Câmara, pertenceu aos SMAS, fez a electrificação do 

Concelho, não lhe foi atribuída uma simples rua, ao Engenheiro Lemos Proença, deviam 

por isso lhe dar um nome de uma rua ou uma medalha a título póstumo.------------------- 
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O senhor Presidente da Assembleia agradeceu colocou o Ponto 12.1 que foi aprovado por 

maioria com quatro abstenções. Colocou o Ponto 12.2 que foi aprovado por maioria com 

duas abstenções.-------------------------------------------------------------------------------- 

Continuou para o Ponto 13. Museu mais Ativo 2019, colocou à votação e foi 

aprovado por maioria com uma abstenção.---------------------------------------------------- 

14. Acordo de Colaboração -------------------------------------------------------------- 

14.1. Minuta de Adenda ao Acordo de Colaboração – Programa de Fornecimento 

de Refeições Escolares do 1.º Ciclo – Ano letivo 2018/2019, aprovado por maioria 

com uma abstenção.----------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção da deputada Joana Cartaxo – PCP ------------------------------------------ 

Explicou porque se abstiveram naquele ponto 14.1, porque achavam que o que lhes foi 

apresentado, não ia garantir a qualidade e a quantidade de refeições escolares que 

continuavam a existir queixas das escolas, associações de Pais, pais, alunos e, portanto, 

só por isso é que nos vamos abster obrigar. -------------------------------------------------- 

14.2. Minuta de Adenda ao Acordo de Colaboração – Programa de Atividades de 

Animação e Apoio à Família do Pré-escolar (AAAF) – Ano Letivo 2018/2019, 

aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------- 

15.1. Delimitação da ARU do Arrabalde D’Aquém e Programa Estratégico – 

Operação de Reabilitação Urbana, aprovado por maioria com um voto contra e uma 

abstenção.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção da deputada Joana Cartaxo – PCP ------------------------------------------ 

Começou por dizer que a área de reabilitação urbana o perímetro apresentado não se 

limitava ao Arrabalde D’Aquém, situava-se em entre o Castelo e o rio e estendia-se ao 

Arrabalde de Além do lado norte do rio. Por outro lado os Castelinhos e a rua Mouzinho de 

Albuquerque desde a vila Hortênsia que são parte integrante do Arrabalde de Aquém, que 

estão excluídos daquele ARU, não conheciam nenhum parecer se é que lhes foi solicitado 

pelas autarquias que administram as Freguesias Leiria e Marrazes, mas seria relevante 

saber o que pensam. A falta de rigor histórico sobre estas zonas, de facto inseridas no 

centro da cidade ficavam-se pela comunicação delimitação do perímetro, mas tende 

também a enquadramento urbano e a caracterização da área de intervenção não deixava 

de ser curioso, que no lado da freguesia de Marrazes no quarteirão delimitado pelo rio, a 

estrada da Figueira da Foz, a Avenida 22 de Maio e a ponte Euro 2004 se tenham excluído 

numa pequena parte onde se localizam as antigas instalações da cooperativa agrícola, 

agora propriedade da Caixa de Leiria e do próprio Município. Para o PCP era importante 

que a Câmara dissesse a que, a que se devia aquilo. O PCP discordava da dimensão 

excessiva para o local do chamado Centro de Atividade Municipal, reitera que Leiria 
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necessita de um excelente pavilhão de desportos e não de um mini parque de exposições, 

que já abundavam sem qualquer utilização pela região. O montante de investimento 

desta solução num Concelho com tantas carências de equipamento, portanto era aquela a 

declaração de voto deles.------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente da Assembleia informou-a de que estava a usar os dois minutos da 

declaração de voto.------------------------------------------------------------------------------ 

15.2. Delimitação da ARU de Nossa Senhora da Encarnação e Programa 

Estratégico – Operação de Reabilitação Urbana, Aprovado por maioria com uma 

abstenção.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado Manuel Azenha – BE----------------------------------------- 

Esteve a analisar o regimento e que viu que o mesmo era omisso nesse sentido, sendo 

que a colega do PCP estava constantemente a fazer declarações de voto e uma vez que o 

Bloco tinha algum tempo disponível, eu gostava de saber se era possível ceder 3 minutos 

do tempo dele, à bancada do PCP.  

O senhor Presidente da Assembleia disse que sim, embora achasse que não era esse o 

espírito do Regimento, mas a deputada tinha-se saído muito bem com a declaração de 

voto.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 16. Proposta de alteração do Programa Estratégico da Área de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Leiria – Operação de Reabilitação 

Urbana, aprovado por maioria com onze votos contra e uma abstenção.------------------- 

Intervenção do deputado Domingos Carvalho – PSD/MPT---------------------------- 

Referiu que aquela matéria já tinha ido muitas vezes à Assembleia. O Centro Histórico era 

um assunto que vinha já do tempo do Engenheiro Lemos, já muito tinha sido investido no 

Centro Histórico, na reabilitação de infra-estruturas, criadas linhas de financiamento para 

apoio e investimento na zona, benefícios fiscais, mas continuamos a falar de demasiados 

anos para tão pouca concretização. Quis deixar uma sugestão ao executivo da Câmara e 

à Assembleia, na área urbana tinham uma zona velha chamava-lhe assim porque 

aquando o programa Polis a qualificação que foi dada ao edificado na sua maioria, tirando 

seis edifícios o resto tinha sido classificado como lixo urbano. Essa zona precisava de ser 

classificada como ARU, de intervenção urgente, não da forma como estava a ser feita, ali 

a zona velha de Marrazes. Solicitou essa urgência ao executivo.--------------------------- 

Continuou para o Ponto 17.  Critérios para efeitos do reconhecimento a que se 

refere o n.º 2 do artigo 41.º do regulamento do Plano Diretor Municipal, aprovado 

por maioria com dois votos contra e três abstenções.----------------------------------------- 

Intervenção do deputado Manuel Azenha – BE----------------------------------------- 

Não entendia o que a Câmara pretendia com o PDM, tinham sido chamados a aprovar 
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uma matriz, exatamente quando falavam do interesse público Municipal, da legalização 

das suiniculturas eram matrizes que naquela Assembleia, ele nunca tinham assistido um 

único candidato ou empresa que se tivesse proposto a ir aquela esta assembleia para um 

determinado conhecimento que alcançasse os setenta pontos e nunca os tinha atingido, 

porque eram matrizes completamente subjectivas, por isso tinham desde logo uma 

atribuição de quinze pontos para infra-estruturas, que assegurassem as condições 

adequadas para uma boa qualidade de vida. Perguntou como eram aferidos aqueles 

quinze pontos. Porque aquelas matrizes já os tinham habituado a um mau caminho 

criavam exceções ao PDM, iam votar contra.--------------------------------------------------- 

Intervenção do vice-presidente Gonçalo Lopes ----------------------------------------

A matriz servia para clarificar algumas situações da anterior matriz. A matriz era 

sobretudo para que os senhores deputados pudessem ter uma noção técnica, claro que 

alguns aspetos eram mais subjetivos que outros, feita por técnicos da Câmara. Para que 

pudessem votar em consciência ou não, porque ninguém obrigava um deputado municipal 

a votar favoravelmente o interesse público. No passado não existia qualquer tipo de 

análise antes daquela matriz e o que se dizia era para produzir-se um histórico para que 

não houvesse dualidade de critérios, assim definiu-se uma matriz de avaliação, para 

servir de apoio à decisão da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal.------------------ 

Continuou para o Ponto 18. 2.ª Alteração ao Plano de Pormenor de Santo 

Agostinho (PP2) – Ponderação do Resultado da Discussão Pública, aprovado por 

maioria com nove abstenções.------------------------------------------------------------------ 

Continuou para o Ponto 19. Lista de Edifícios Devolutos e Lista de edifícios 

Degradados, 2018, aprovado por unanimidade.--------------------------------------------- 

Continuou para o Ponto 20  Parque de estacionamento da Fonte Quente - Isenção 

de taxa,------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia disse que se mantinha o espírito do ponto que tinha 

sido falado anteriormente, os líderes de cada grupo escolhiam quem interviria sobre cada 

um dos pontos. Sobre cada ponto, iam passar a fazer isso, ia ser feita uma reunião da 

Comissão de Líderes, onde o líder diria quem é que iria apreciar e intervir sobre cada um 

dos pontos. Salientou que era democrático e todos os deputados podiam falar, se não 

concordarem com o que dizia o presidente da mesa podiam recorrer para o plenário, pois 

estava previsto no Regimento. Não existia no Regimento nenhum ponto que permitia 

dilatar os tempos atribuídos, isso tinha sido falado desde a primeira sessão daquela 

Assembleia. A queixa recorrente era sempre sobre uma certa permissividade da parte do 

presidente da mesa, em ter deixado andar e depois, para depois os deputados 

queixarem-se das horas que passavam nas Assembleias, era isso que deviam evitar. Os 
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tempos tinham sido atribuídos de forma democrática, pela Comissão que tinha elaborado 

o Regimento, foram tidos em conta os resultados eleitorais, os tempos eram o que eram 

e ali nada os permitia dilatar. Assim o conselho do senhor presidente era que cada grupo 

organizar-se de maneira a não intervirem seis deputados sobre o mesmo ponto. Disse 

que se não concordassem, podiam fazer ali uma reunião de líderes para resolver aquele 

assunto. O deputado Fábio Joaquim sugeriu que se fizesse essa reunião na próxima 

sessão da Assembleia para esclarecer aquele assunto, e não fazerem uma mudança das 

regras naquele momento. O senhor presidente continuou e disse que as regras não iriam 

mudar, neste mandato notava-se mais as diferenças de tempo devido aos resultados das 

eleições. As oposições tinham mais vontade de falar do que quem representava a Câmara 

era natural, mas a verdade é que não podiam passar dali, todas as reclamações que 

pretendessem fazer, o senhor presidente colocaria o assunto ao plenário. O PSD tinha um 

minuto, assim dava cinco minutos a todos os partidos. Os pontos 22 e 23 eram pontos 

que foram apresentados pela Assembleia, mas que tinham origem, o ponto 22 no BE, o 

ponto 23 tinha origem no deputado João Cunha do PSD, sendo pontos da Assembleia e 

não da Câmara o senhor presidente podiam trata-los na próxima sessão se os deputados 

quisessem, não se justificava a apresentação de uma moção, não tinham sido colocados 

no tempo das moções, para não gastar esse tempo e acabou por ser mais complicado. 

Assim se os proponentes daquelas duas moções, ou permitiam que elas fossem colocadas 

a votação sem discussão, ou retiravam-se e viriam na próxima Assembleia em fevereiro. 

O deputado Luís Pinto interveio e disse que achava que aqueles pontos, 22 e 23, deviam 

ser votados naquele dia e o PS não via inconveniente em dar cinco minutos do seu tempo 

ao PSD para esse efeito, bem como para o PCP. O senhor presidente da mesa concordou. 

Continuou e disse que em relação aos pontos 22 e 23, poderia aplicar-se outra 

metodologia, na medida em que eram os apresentantes dos pontos, que estava previsto 

não contar para o tempo dos partidos e assim o senhor presidente aceitava. Voltaram ao 

ponto 20 e solicitou as inscrições.-------------------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado Pereira de Melo PSD/MPT---------------------------------- 

Começou por dizer que o ponto número 20 não passava de uma caça à multa, porque a 

taxa de isenção de 30 minutos, que para irem da Fonte Quente à Loja do Cidadão ou a 

qualquer outra gastava-se 10 minutos para chegar 10 para voltar restavam 10 para estar 

na loja, se a pessoa não tirava o ticket, porque pensava que tinha tempo, teria com 

certeza uma multa. Quanto à limitação de tempo, pedia ao executivo que não os fizesse 

perder tempo, com planos para o ano seguinte que não eram para cumprir, pois já 

tinham perdido tempo a discutir na sessão anterior, um plano que não se aplicava, era só 

uma execução de exel, em que o executivo não sabia que ia quarenta milhões para 
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transferir para o ano seguinte, tinha feito um documento em que se sabia que iam usar 

esses quarenta milhões, que não fosse para ser modificado em janeiro ou fevereiro, pois 

o aprovado tinha valor nenhum. --------------------------------------------------------------- 

Intervenção da deputada Joana Cartaxo PCP ------------------------------------------ 

Começou por agradecer ao Bloco de Esquerda, a cedência dos 3 minutos. Em relação ao 

ponto 20 eles achavam que era uma proposta mais coerente com o que se propunha. 

Consideravam importância da dinamização da atividade comercial do centro de Leiria, 

lacunas que existiam de estacionamento gratuito para tratarem de assuntos nos serviços 

públicos, localizados no centro da cidade a necessidade de dinamizar a vida no centro da 

cidade aos fins-de-semana atraindo a população a esse centro ao invés de irem para os 

centros comerciais fora da cidade, o PCP propunha que todos os parques de 

estacionamento de gestão direta do Município, subterrâneos e à superfície, que fosse 

implementada a isenção da taxa de uma hora durante a semana e a isenção total durante 

o fim-de-semana.-------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do vice-presidente Gonçalo Lopes ---------------------------------------- 

Veio esclarecer o deputado Pereira de Melo, que ali não podia haver caça à multa porque 

era um parque de estacionamento, pois quando entravam retiravam o ticket à saída 

pagavam o período utilizado, diminuindo os trinta minutos gratuitos, não havendo ali 

hipótese de caça à multa. Em relação ao orçamento e introdução do saldo no final do ano, 

não sabiam o valor exato. Tinham uma perspetiva mas o ano ainda não tinha terminado, 

só depois se encontraria esse valor que iria ser apresentado numa reunião em princípio 

em fevereiro, onde teriam plano de atividades e as obras a realizar no próximo ano. 

O senhor Presidente da Assembleia continuou e disse que tinha entrado uma proposta do 

Partido Comunista, que consubstanciou a intervenção do vice-presidente, mas se a 

proposta do executivo fosse aprovada estava prejudicada a dele, não podiam votá-la na 

medida em que ela introduzia uma alteração substantiva no seu texto. Aquela proposta 

estava a interferir na taxação de outros parques de estacionamento que não estavam em 

causa ali. Continuou e disse que se outra fosse aprovada, a deles ficaria prejudicada não 

via outra maneira de resolver aquele assunto. Colocou à votação a proposta que foi 

aprovada por maioria com oito votos contra e duas abstenções. Salientou que mesmo as 

propostas não aprovadas não seriam completamente ineficientes, quanto mais não fosse 

para o futuro.------------------------------------------------------------------------------------- 

Continuou para o Ponto 21. Locação de estruturas para eventos 2019 – Concurso 

público com publicação do anúncio no Jornal Oficial da União Europeia – 

Autorização da realização da despesa, abertura do procedimento e aprovação de 
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encargos para ano económico diferente do ano da abertura do procedimento, 

aprovado por maioria com uma abstenção.---------------------------------------------------- 

O senhor presidente continuou para os dois pontos que eram duas moções, tinham sido 

apresentadas dentro do prazo para serem incluídas na ordem do dia e assim foram 

discutidas naquela perspetiva.------------------------------------------------------------------

Intervenção do deputado Manuel Azenha BE --------------------------------------------- 

A proposta apresentada ia sofrer algumas alterações depois de ter reunido com os líderes 

dos grupos representados naquela Assembleia Municipal, no sentido de saber qual era a 

intenção de voto deles, bem como o destino que ela teria. A reunião revelou-se 

satisfatória no sentido em que tinha sido possível discutir as ideias e pensava que os 

colegas dele não se importariam que falasse. Chegaram à conclusão que era necessário 

que alguém viesse ali esclarecer, relativamente ao que se estava a passar, com o ICNF, 

Comissão Científica, todos os organismos que estavam inseridos naquela reconstrução 

das matas litorais. O Concelho da Marinha Grande criou um observatório. Naquela reunião 

chegaram à conclusão que já existia em Leiria e quem estava ligado àqueles dois 

organismos, seria então uma comissão Municipal da defesa da floresta. Aceitava o que o 

PS considerava que seria redundante a criação de um grupo de trabalho, deixar morrer 

aquela proposta também não lhe pareceu que fosse o melhor para a Assembleia, 

designadamente para os munícipes terem conhecimento do que se estava a passar. 

Informou então, que ia retirar aquele ponto da ordem de trabalhos, para votação uma vez 

que o Regimento não lhe permitia a apresentação na Assembleia uma recomendação, ou 

uma moção. Assim ele fazia-o na mesma, na pessoa do senhor vice-presidente da 

Câmara, manifestando a vontade de todos os grupos políticos ali representados, que seria 

no sentido de convidar aquela comissão Municipal de defesa da floresta a vir na próxima 

Assembleia Municipal, esclarecer em que ponto é que estavam os diversos relatórios 

elaborados por aqueles organismos.------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e informou o deputado que iam tomar em 

conta aquela recomendação, pois achavam uma ótima ideia e estavam do lado deles, pois 

deviam realmente ir aquela Assembleia prestar esclarecimento que eram do interesse de 

todos, e o assunto era muito importante para a região de Leiria. O assunto continuou em 

discussão e senhor presidente convidou os presentes a pronunciar-se e darem sugestões. 

Decidiu-se então retirar o ponto. Antes de entrarem no último ponto o senhor presidente 

quis reafirmar, que no fim daquela reunião iam ter bolo-rei, e estavam todos convidados. 

Seguiu-se para o Ponto 23. Recomendação "Lei-Quadro da Transferência de 

Competências"---------------------------------------------------------------------------- 

 

2019,INT,I,01,19074 - 17-04-2019



                

 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 8/2018, de 30 de novembro e 03 de dezembro - Quadriénio 2017/2021 

99 

 

Intervenção do deputado João Cunha – PSD/MPT ------------------------------------ 

Ao abrigo do artigo 34º do artigo 35º do Regimento estava ali para falar sobre uma 

proposta que tinha aparecido sob a forma de recomendação, que se condensava numa 

proposta de constituição de uma comissão eventual, âmbito daquela Assembleia 

Municipal, que contivesse duas linhas de força. Por sugestão, proveniente da bancada do 

Partido Socialista, que ele aceitava, essas duas linhas propunham-se à mesa para 

votação. A votação da inclusão de uma linha e de outra fosse votada em separado. A 

primeira linha tinha que ver com a questão da análise dos impactos concretos da 

agregação de Freguesias realizada por força da reforma administrativa, aprovada no 

anterior Governo. Elaborar semestralmente um documento para perceber, o que é que 

aqueles impactos produziram no Concelho e apresenta-lo àquela Assembleia. Deverá 

estar espelhado nesse documento como funcionou a agregação das Freguesias a forma 

mais ou menos pacífica em termos administrativos, de identidade, funcionalidade. 

Noutras sabiam que persistiam situações de antinomia, dificuldade na capacidade de 

articulação entre as pessoas que protagonizavam os destinos das Freguesias agregadas. 

Em termos do desenvolvimento de políticas para a Freguesia, sabiam que havia algumas 

questões de caráter administrativo que se tinham levantado, problemas que mereciam a 

atenção deles, no sentido de saber se eram meros reparos ou estados de alma que 

podiam ser superados. Tinham que estar atentos naquela matéria e não podiam deixar 

que os anos passassem sem fazer um balanço, das alterações introduzidas. Continuou e 

disse que tinham um figurino no Conselho que existia por culpa do elenco camarário 

presidido pelo Dr. Raul Castro, que não quis apresentar nenhuma proposta de definição 

de modelo para o Concelho de acordo com o prisma da lei respetiva, o que se verificou 

com uma disfuncionalidade em relação às freguesias agregadas resultava da omissão da 

parte da Câmara Municipal, que devia ter tido um comportamento afirmativo a identidade 

do Concelho. Numa segunda linha e já numa perspetiva mais futura que tinha que ver 

com a entrada em vigor da nova lei-quadro de transferência de competências, aquela 

Assembleia devia começar a fazer um trabalho de acompanhamento do que ia saindo, 

fizesse um apanhado do que considerava positivo, e do que poderiam ser problemas, e 

atenuá-los. No que respeitava ao apoio às Freguesias, as que iam receber as novas 

competências perceber se os envelopes financeiros eram os adequados para o que a 

legislação iria trazer. A composição daquela comissão eventual, propunha que fosse 

composta por um representante de cada grupo político representado na Assembleia 

Municipal, com a possibilidade de existir um elemento suplente por cada um, três 

representantes das Freguesias, dois das Uniões de Freguesia, e um proveniente de uma 
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Freguesia não agregada, seria escolhido o coordenador eventual que em última análise 

seria organicamente liderada pela presidência da Assembleia Municipal. Podiam ser 

também assessorados por dois técnicos superiores do município indicados pelo executivo. 

Na composição da Comissão procurariam que fosse a mais democrática e eficaz possível, 

como sentido daquilo que eram aquelas duas linhas de impacto que ali estavam a falar. 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e abriu as inscrições. Continuou e disse 

que em relação aos representantes que ali falava, a Assembleia podia escolher número 

representante de cada partido que aqui está absolutamente delimitado que há partidos 

com uma só pessoa, porque de resto, pois as comissões têm todas ter número igual 

número igual elemento de cada partido, portanto, estamos sempre limitados a que sejam 

e um só não pode ser de outra maneira de representante de cada partido que aqui está 

absolutamente delimitado porque haviam partidos com uma só pessoa, as comissões 

tinham todas que ter número igual de elementos de cada partido, estavam sempre 

limitados a que fosse um só. O Regimento dizia que os partidos tinham que estar 

representados de igualmente, independentemente da sua expressão, a única coisa a 

votar onde os partidos não eram singulares era quantos elementos seriam por cada um, 

naquele caso as comissões tinham que ter um elemento de cada partido. Em relação aos 

elementos das Freguesias seria para ver no decurso da discussão pois tinha a ideia, que 

existiam ali decisões que implicavam votações.------------------------------------------------ 

Intervenção do deputado João Cunha – PSD/MPT ------------------------------------ 

Quando dizia que era um representante de cada partido com a possibilidade da existência 

de um suplente, só para os que tinham essa possibilidade. Em relação aos representantes 

das Juntas de Freguesias, estava implícito no teor da proposta apresentada, era que 

fossem os próprios presidentes das mesmas a tomar essa decisão.-------------------------- 

Intervenção do deputado Fábio Joaquim CDS ----------------------------------------- 

Disse que qualquer grupo ou partido tinha a possibilidade de se fazer substituir.---------- 

O senhor Presidente da Assembleia concordou e perguntou quem se inscrevia.------------ 

Intervenção do presidente da UF Santa Eufémia e Boavista Mário Rodrigues------ 

Cumprimentou os presentes. Foi ali para corrigir o senhor deputado João Cunha porque a 

culpa da presente reorganização não foi do senhor presidente da Câmara Municipal, 

chegava de culpar quem não tinha culpa nenhuma. O que tinha sido feito no Município foi 

a vontade das Freguesias de Leiria que ficasse bem claro. O senhor presidente tinha-se 

limitado a dar sequência àquilo que as Freguesias de Leiria queriam. O que tinha 

acontecido foi que o Governo da altura em total desrespeito para com as freguesias, as 

populações do país inteiro, quis levar a sua intensão por diante, com resultados nefastos 
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ali reconhecidos, pela recomendação ali apresentada. Que ficasse claro que tinha sido a 

vontade das Freguesias e não do senhor presidente da Câmara Municipal.------------------ 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e chamou o deputado José Pereira dos 

Santos do Partido Socialista.-------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado José Pereira dos Santos – PS ----------------------------- 

Cumprimentou os presentes. O partido socialista analisou a proposta que tinha sido feita 

e perceberam que existiam duas componentes de atuação da comissão que pudesse vir a 

ser eleita. No fundo, era uma análise para se saber qual o impacto concreto da agregação 

das Freguesias, para tentarem perceber de que forma tinha sido vivenciada quer pelas 

populações quer pelos órgãos autárquicos. Fazia sentido porque colocava-se a hipótese de 

pode vir a ser revertido nalguns casos. Existiam casos que correram bem, como por 

exemplo Colmeias e Memória. Noutras Freguesias não tinha corrido tão bem e era 

importante a Câmara bem como toda as pessoas soubessem. Quanto à segunda parte, 

existiam muitas queixas por parte dos presidentes de Junta, da falta de apoio na altura 

que se falava de eleições, eram convidadas as pessoas a candidatarem-se tinham apoio 

dos partidos, que fomentavam as candidaturas e depois havia muita falta de apoio 

técnico. Propunha então que se fizesse a avaliação daquilo que podiam ajudar na gestão 

das Freguesias com a nova lei de transferências de competências que aí vinha, essa 

transferência podia nalguns casos trazer dificuldades de interpretação, fazia todo o 

sentido que se criasse uma comissão que pudesse fazer recomendações que permitisse 

auxiliar os órgãos das Freguesias na sua ação futura. Apoiava aquela recomendação que 

só pecava por tardia.---------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado João Cunha – PSD/MPT ------------------------------------ 

O deputado disse que para que não restassem dúvidas, queria dizer ao senhor presidente 

da UF de Santa Eufémia e Boavista, que proposta dele não tinha estados de alma a minha 

proposta era muito clara em relação àquilo e foi ali muito bem e sublinhado pelo 

deputado José Pereira dos Santos, tinha que ver com a análise concreta das situações. 

Em relação ao passado ele tinha referido e voltava a dizer que a culpa tinha sido do 

senhor presidente da Câmara, não tinha sido o facto dos presidentes de Junta terem 

tomado a posição que tomaram, que foi legítima e normal. O que ele achava era que o 

senhor presidente da Câmara se tinha demitido daquilo que tinha que ter feito, ter 

chamado as pessoas discutir estudar os assuntos, e se houvesse alterações a fazer, faria, 

se entendesse que não devia fazer então não devia fazer, agora não fez rigorosamente 

nada, limitou-se a dizer os seus presidentes de Junta que dissessem o que queriam fazer, 

tinha sido a forma mais simples e clara de lavar as mãos em relação ao assunto. Tinha 
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tido um comportamento omissivo. Terminou e disse que estava satisfeito com o 

acolhimento que a proposta tinha tido. -------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia continuou e disse que o senhor vice-presidente não 

poderia intervir, o representante da proposta abriu e fechou o assunto. Ficou com 

algumas dúvidas instrumentais de funcionalidade, perguntou se o que iam votar eram 

uma ou duas Comissões, para cada linha. Era uma única Comissão que ia ter um 

representante de cada partido e esse elemento representava, os dois assuntos. O senhor 

presidente queria saber como é que iam ali escolher, sabia qua não havia nenhum órgão 

que agregasse o conjunto dos presidentes de junta, só eles ali o podiam fazer e não 

estavam preparados naquele dia para o fazer pois tinha que ser forçosamente feita em 

urna. Continuou e pediu a cada partido que indicasse naquele momento ou mais tarde, o 

elemento para aquela comissão e depois esse grupo convidava eventualmente o 

presidente naquelas circunstâncias, o agregado a outra Freguesia que tivesse ficado 

sozinha, iria dar a sua colaboração a essa Comissão. Não existindo nenhum órgão, que 

representava o conjunto das Juntas de Freguesia que pudesse fazer a escolha do 

representante. Aquela comissão tinha capacidade para solicitar à Câmara apoio técnico 

bem como aos presidentes de Junta o apoio necessário. Não via mesmo qualquer 

hipótese de fazer essa nomeação ali de forma prática.--------------------------------------- 

Intervenção do deputado João Cunha – PSD/MPT ------------------------------------ 

O deputado disse que ia aceitar a sugestão o senhor Presidente da Assembleia, retirava a 

questão dos presidentes de Junta e depois a Assembleia em conferência de líderes 

articularia da melhor forma no sentido de salvaguardar aquela representatividade em 

relação às questões que eram pertinentes.---------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia perguntou aos partidos PSD, CDS e PS, se estavam 

aptos para indicar o seu elemento. ------------------------------------------------------------ 

Intervenção do deputado Luís Pinto – PS----------------------------------------------- 

Começou por dizer que havia um ponto na intervenção do deputado João Cunha, que não 

podia ser considerado porque iria contrariar o Regimento, que era em relação à 

coordenação da Comissão que estava previsto no Regimento e que se devia ter conta.--- 

O senhor Presidente da Assembleia disse que era efetivamente verdade, presidia à 

Comissão o partido mais votado, embora todos tivessem o mesmo número, a presidência 

era do partido mais votado. Assim tinham condições para votar a criação daquela 

Comissão, daquele grupo de trabalho que correspondia ao Ponto 23 da ordem de 

trabalhos, foi aprovado por unanimidade. Continuou e disse que se mais tarde quisessem 

dizer o nome das pessoas, podiam fazê-lo no fim, por email não precisava de ser durante 
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aquela sessão, pois o PS já tinha dito que não ia nomear o representante naquele 

momento.----------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia antes de terminar a sessão quis solicitar que todas as  

Deliberações da sessão e reunião que tinham votado naquela fossem aprovadas em 

minuta se ninguém se opusesse. Agradeceu a presença de todos e desejou um bom Natal 

com muita saúde e que no ano seguinte ali estariam com a mesma vontade.--------------- 

 

Informou ainda que, a ata iria ser aprovada em minuta se nenhum dos deputados se 

opusesse.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ENCERRAMENTO 

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

eram 01:35 horas.------------------------------------------------------------------------------- 

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que tem como suporte a 

gravação digital de tudo quanto ocorreu na respetiva sessão, nos termos do disposto no 

artigo 60.º do Regimento, e vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e por mim, 

Ana Maria Ferreira Paraíso Cardoso, assistente técnica, que a elaborei nos termos legais.- 

 

APROVAÇÃO DA ATA 

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

a Assembleia Municipal, na sessão ordinária de 30 de novembro, deliberou por maioria 

com um voto contra e 4 abstenções, aprovar a ata.------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia 

 

António José de Almeida Sequeira 

 

A Assistente Técnica 

 

Ana Maria Ferreira Paraíso Cardoso 
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