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  ATA N.º 4/2019 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA DE 15 DE 

ABRIL DE 2019 

 

Aos 15 dias do mês de abril de dois mil e dezanove no auditório do Teatro Miguel Franco, 

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

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

senhora deputada Daniela Alexandra Lopes de Sousa e apresentou justificação da 

mesma.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram substituídos os seguintes membros: Joana Cartaxo foi substituída por António Luís 

Santos; Margarida Castelão foi substituída por Fábio Micael Costa Bernardino; Pedro 

Ricardo Soares Pimenta foi substituído por Domingos Carvalho; Ricardo Jesus Gomes foi 

substituído por Tânia Rodrigues; Ventura Tomás foi substituído pela secretária Lucília da 

Silva Letra.----------------------------------------------------------------------------------- 

Pela Câmara Municipal estiveram presentes o, senhor Presidente da Câmara Municipal 

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

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

Ana Margarida Félix Valentim, Carlos Jorge Pedro Simões Palheira, Rita Alves da Costa 

Azevedo Coutinho, Fernando José da Costa, Álvaro Madureira e Ana Silveira.--------------- 

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

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

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

Havendo “quórum”, foi pelo senhor Presidente declarada aberta a sessão, eram 21h10 

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. Documentos de Prestação de Contas do Município de Leiria de 2018 - 

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

3. Documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria Referentes ao ano de 2018 – Apreciação, discussão e 

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

4. Relatório e Contas de 2018 e Relatório de Execução Orçamental do 4.º 

Trimestre do Teatro José Lúcio da Silva de 2018 - Apreciação, discussão e votação;- 
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5. Integração no inventário e valorização de imóveis que não reuniam condições 

para integrar o Balanço Inicial, à data da implementação do POCAL, e retificação 

da deliberação da Câmara Municipal – Apreciação, discussão e votação;---------------- 

6. Aprovação do saldo de gerência de 2018 - Modificação ao orçamento anual de 

exploração do TJLS, que se traduz numa revisão orçamental, por introdução do 

saldo de gerência de 2018 - Apreciação, discussão e votação;--------------------------- 

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

provimento de titular de cargo de direção intermédia de 2.º grau - Proposta para 

designação, pela Assembleia Municipal de Leiria, do correspondente júri de 

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

8. Minuta de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências no 

âmbito da Educação - Apreciação, discussão e votação;----------------------------------- 

9. Regulamento PRO Leiria-Atribuição de Auxílios Não Financeiros à Santa Casa 

da Misericórdia de Leiria - Hospital Dom Manuel de Aguiar - I Edição – Projeto 

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

10. Apoio às Freguesias:------------------------------------------------------------------ 

10.1 Apoio às Freguesias para promoção e salvaguarda articulada dos interesses 

próprios das suas populações - Apreciação, discussão e votação;--------------------- 

10.2 Apoio à Freguesia de Caranguejeira – Cemitérios de Caranguejeira e Souto 

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

10.3 Apoio à União de Freguesias de Monte Real e Carvide – Cemitério de 

Carvide – Apreciação, discussão e votação; 10.4 Apoio às Freguesias para a 

realização dos trabalhos de levantamento cadastral e topográfico das áreas 

industriais e armazenagem urbanizáveis - Apreciação, discussão e votação;-------- 

10.5 Apoio financeiro às Freguesias do Concelho para despesas de capital – 

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

11. Feira de Leiria - Redução e isenção temporária da taxa de terrado - 

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

12. Eleição de dois representantes da Assembleia Municipal para o Conselho 

Municipal do Desporto, de acordo com o estipulado na alínea b), artigo 5º, 

Capitulo II, do Regulamento Interno do Conselho Municipal do Desporto, 

aprovado em reunião ordinária de Assembleia Municipal de 15 de fevereiro de 

2019 – Votação; ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Cumprimentou os presentes e deu início à sessão.----------------------------------------- 

Começou por informar as faltas e dos pedidos de substituição. A deputada Daniela Sousa 

do PAN por motivo de doença justificada, não pôde estar presente e ser substituída, pois 
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a deputada que a antecedeu pediu a renúncia do mandato. Continuou e colocou à 

apreciação e votação da Ata nº8/2018, referente à sessão ordinária realizada no dia 30 

de Novembro com continuação no dia 3 de dezembro de 2018. Esta encontrava-se na 

área reservada, no site da Câmara Municipal - Assembleia Municipal, para consulta dos 

deputados. Colocada à votação, foi aprovada por maioria com uma abstenção do PSD. 

Informou que as Atas estavam um pouco atrasadas, pois coincidiram com o período de 

mudança do apoio administrativo à Assembleia Municipal. Informou que a Ata 3/2019, da 

sessão extraordinária de 11 de março estaria disponível na área reservada da Assembleia 

Municipal, dentro de dois dias. Em relação à representação Assembleia Municipal informou 

que esteve presente nos seguintes eventos: representada na Gala do Desporto 2019 pela 

2ª secretária Célia Afra, no dia 23 de fevereiro. Pelo senhor Presidente nos seguintes 

eventos: Desafio 2030 “Uma Agenda para Desenvolvimento Sustentável” Inatel, no dia 14 

março; na inauguração dos Espaços Cidadão nas seguintes Freguesias do Concelho: 

Amor, Bajouca, Bidoeira, Coimbrão e Maceira, Uniões das Freguesias de Monte Real e 

Carvide, Monte Redondo e Carreira, Colmeias e Memória, Santa Catarina da Serra e 

Chainça, Santa Eufémia e Boavista, e Souto da Carpalhosa e Ortigosa, no dia 20 de 

março; no Concerto de Abertura do Festival de Música em Leiria, Mário Laginha e Pedro 

Burmester no Teatro José Lúcio da Silva no dia 23 de março; na Cerimónia dos 126 anos 

dos Bombeiros Municipais de Leiria 1 de abril; no Painel de Debate Políticas Regionais de 

Saúde no Estádio Municipal, no dia 8 de abril; na Cerimónia de Assinatura dos Pactos 

Setoriais para a Competitividade e Internacionalização – Nerlei no dia 10 de abril; na 

Inclusão das Pessoas com Deficiência - Cerimónia de Entrega do Galardão/Selo Entidade 

Inclusiva - no Museu de Leiria no dia 10 de abril; no Conselho Municipal de Educação no 

dia 10 de abril; na ANAM em Diálogo – Hotel Eurosol no dia 12 de abril. A direção da 

Associação Nacional Assembleias Municipais andava a fazer as reuniões, em cada uma 

das capitais do distrito por todo o país e daquela vez tinha sido em Leiria, onde foram 

convidados todos os presidentes. Nessa reunião foram debatidos assuntos de interesse 

para as Assembleias Municipais. Continuou e disse que tinham inscrições de três 

munícipes, aos quais ia dar a palavra, depois de lhes solicitar autorização para serem 

filmados devido à lei da proteção de dados. Informou-os, que dispunham de cinco 

minutos para expor os seus assuntos.---------------------------------------------------------- 

Intervenção do munícipe Dinis Francisco-----------------------------------------------  

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

“Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Leiria, Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria, Ex.mos. Senhores Deputados, Estimado público.-------------- 

É com gosto que eu, Dinis Francisco munícipe do Concelho de Leiria, realizo aqui esta 

intervenção pública na Assembleia Municipal de Leiria e venho falar sobre a indústria da 
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suinicultura. As notícias que dão conta da exportação da carne para a China são um 

contributo para uma possível recuperação do sector durante este ano, após a maior crise 

que o sector atravessou entre 2015 e 2016.------------------------------------------- 

Estamos a falar que as exportações da carne de porco para a China possam atingir em 

2019 um volume de negócios de 100 milhões e de 200 milhões de euros em 2020. 

Relativamente à nossa região, estas exportações representarão aproximadamente 20% 

da produção nacional.---------------------------------------------------------------------------

O mercado chinês não é o único com perspectiva positiva para as exportações da carne 

suína nacional, podendo estar na mira países como Japão, Filipinas, Coreia do Sul, Índia. 

Isto são boas notícias e demonstram os resultados de negociações de pelo menos destes 

últimos 6 anos de governação por parte dos ministérios da Agricultura e Negócios 

Estrangeiros para que os produtores pudessem vender para mais países.-------------- 

Agora, para satisfazer quer a procura nacional quer a procura internacional e atingir a 

auto-suficiência em 2030, exige-se a continuação da produção com qualidade e, 

sobretudo, sustentabilidade ambiental. Com as mais-valias obtidas nestes negócios, os 

suinicultores terão que ter capacidade financeira para a realização de investimentos de 

cariz ambiental. Ela tem de ser feita, para o bem-estar da população e para o 

desenvolvimento sustentável das suiniculturas. ----------------------------------------------

A primeira iniciativa para a resolução do tratamento dos efluentes suinícolas foi com a 

construção da Estação de Tratamento de Efluente Suinícolas (a denominada ETES), tendo 

sido a primeira inaugurada há 25 anos na freguesia da Bidoeira de Cima e a segunda 

ETES em 1995 na Raposeira. Actualmente, as duas ETES não se encontram em 

funcionamento. Os motivos estão escritos na tese de doutoramento “Saneamento Básico 

– Factores Sociais no Insucesso de uma Política Adiada – O Caso do Lis” de José Gomes 

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

Gorado o financiamento para a construção de uma ETES em finais 2017, o Estado 

pretende assumir o combate à poluição das suiniculturas, através da empresa Águas de 

Portugal, em conjunto com as autarquias da região de Leiria. Aqui, reforço a minha 

posição: Em relação ao Estado assumir esta responsabilidade, esta solução apresentada 

(municípios e Águas de Portugal) vai contra o espírito do Poluidor Pagador consagrado na 

Lei n.º 19/2014, de 14 de Abril. -------------------------------------------------------------- 

Antes de mais, uma solução idêntica àquela apresentada pelo ministro do Ambiente 

(Águas de Portugal com autarquias) foi implementada na região do Oeste. Aqui, a Águas 

de Portugal integrou a estrutura accionista da empresa responsável pela recolha e 

tratamento de efluentes das explorações suinícolas. Essa empresa encontra-se 

actualmente sem actividade, duas das estações de tratamento de efluentes previstas não 

foram construídas e a terceira ficou parada a meio do projecto.---------------------------- 
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Falei aqui de dois exemplos, onde a solução do tratamento dos efluentes suinícolas não 

teve sucesso. Não entrarei em detalhes, porque, como diz um provérbio alemão: O diabo 

mora nos detalhes. E temos olhar para o futuro e resolver a situação da recuperação e 

valorização dos efluentes suinícolas para o bem-estar das populações e do 

desenvolvimento sustentável das suiniculturas.--------------------------------------------- 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal, relativamente à solução apresentada pelo 

ministro do Ambiente, será esta a resolução encontrada, prevista e pretendida para 

Leiria? Quais serão as consequências, caso esta solução falhar?------------------------------ 

Apresentei dois exemplos de insucesso de resolução. Contudo, será que existe a nível 

nacional algum exemplo de sucesso que possa ser apresentado aos órgãos decisores 

como possível solução? E se nós olharmos para o Decreto-Lei n.º 3/2004, de 3 de 

Janeiro, como exemplo e seja adaptada para a situação da suinicultura?-------------------- 

Até 2008, empresas sediadas em Portugal eram obrigadas a exportar determinados 

resíduos, por não haver solução tecnológica para a realização de valorização e 

recuperação dos mesmos. Com a aprovação do Decreto-Lei n.º 3/2004, estabelecendo 

como objectivo o licenciamento da instalação e da exploração dos Centros Integrados de 

Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos, designados CIRVER, foram então 

inaugurados dois destes Centros no Concelho da Chamusca por dois consórcios privados. 

As empresas começaram a ter solução para a recuperação, valorização e eliminação dos 

seus resíduos, pagando por esses serviços, aqui em Portugal, tornando-nos quase auto-

suficientes nessa área estratégica.------------------------------------------------------------ 

Após nove anos em funcionamento, estes dois Centros realizaram 17 milhões de euros 

em retorno na economia local e geraram 300 novos postos de trabalho. Este exemplo, o 

chamado CIRVER, poderá ser adaptado à indústria agro-alimentar com variadas 

vantagens que esse tipo de Centro especializado possa trazer para a indústria produtora e 

para a nossa região? Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal termino com a 

citação de Henry Ford: “O passado serve para evidenciar as nossas falhas e dar-nos 

indicações para o progresso do futuro.” -----------------------------------------------------

Espero, que seja tomada decisão acertada para o bem-estar da população, 

desenvolvimento socioeconómico, ambiental, sustentável da nossa região e que não 

sejam cometidos os mesmos erros como foi no passado recente. Tenho dito. ”------------- 

Intervenção do munícipe Ernesto Mendes Pereira ------------------------------------ 

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

“Exmos Senhores Presidente da Assembleia Municipal de Leiria, Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, Senhores Vereadores e representantes desta cidade. Assunto: Obras 

Ilegais efetuadas nos terraços e alteração das estruturas nas Frações “M” “N” e “O”, do 

Prédio nº.253, sito na Rua Glória Barata Rodrigues. Processo: Nº. 739/93.----------------- 
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Por várias vezes me dirigi a V.Exas (C. Municipal) quer por escrito, quer pessoalmente 

para obter as razões das “OBRAS ILEGAIS” acima indicadas ainda se manterem. Apesar 

da minha insistência e de abundante correspondência e reclamações escritas e feitas 

nessa C. Municipal, até agora mantêm-se tudo como no princípio, sendo o único caso 

positivo, a Confirmação de todas as ILEGALIDADES, acima referenciadas. Nesse sentido, 

confirmo o recebimento do v/Ofício nº2424, datado de 02/04pp ao qual passo a 

responder:---------------------------------------------------------------------------------------- 

É notório o embaraço dessa C. Municipal com este PROCESSO e com todas as 

ILEGALIDADES nelas contidas, pois consta de um provável envolvimento de QUADROS 

SUPERIORES, dessa C. MUNICIPAL. É lamentável que essa EDILIDADE, não tenha, até 

agora, que eu tenha conhecimento, querido saber por processo Interno: QUEM FEZ 

ESTAS OBRAS ILEGAIS, A PEDIDO DE QUEM, e qual o ENVOLVIMENTO DIRECTO dos 

V/SERVIÇOS DE OBRAS. Como são OBRAS ILEGAIS e com um volume bastante elevado, 

necessitavam de Estudos de Engenharia, e teriam de passar forçosamente pelo 

V/DEPATAMENTO de OBRAS.-------------------------------------------------------------------

a) Estamos a falar de ALTERAÇÃO de TERRAÇOS com 314 M2 de OCUPAÇÃO ILEGAL. 

Estes espaços foram ocupados, as estruturas e altura dos mesmos modificados e 

cobertos, transformados em Apartamentos de Luxo com divisões em salas e quartos 

apropriadas, e com decoração requintada.----------------------------------------------------

b) Continuo a perguntar, onde estavam os V/SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO...--------------

c) Qual a razão, destes Senhores, ocultarem às FINANÇAS e a essa C. Municipal -estes 

dados para efeitos de pagamento de I.M.I, durante estes anos todos? E continuam sem 

pagar...----------------------------------------------------------------------------------------

Mais, essa C. Municipal já tinha enviado, um Oficio em 05/SET/2018, onde dava um prazo 

de 45 dias para a SERVOLIZ, Lda., para tratar da normalização da situação. A SERVOLIZ, 

não cumpriu. Soube agora que essa Edilidade lhe prorrogou o prazo até 26/04/2019, sem 

qualquer justificação. Ao que sei, a funcionalidade da SERVOLIZ, Lda., é apenas gerir 

Condomínios, e que aparentemente, e é esta a minha convicção, está a servir de “correia 

de transmissão” dessa C. Municipal, para tentar “ legalizar” à força “OBRAS ILEGAIS” 

porque:-------------------------------------------------------------------------------------------

1º, A SERVOLIZ, Lda., sabia há mais de 5 Anos, pormenorizadamente destas 

ILEGALIDADES e impediu SEMPRE, que fosse solicitada uma VESTORIA a essa C. 

Municipal, em conluio com outros Condóminos interessados em que nada se constasse.--- 

2º Ocultou SEMPRE esta situação, e nunca conseguiu esclarecer, bem como essa C. 

Municipal, como foram encontradas as PERMILAGENS, pois elas são disparatadas, feridas 

de ilegalidades e não são equitativas, nem proporcionais.------------------------------------ 

3º Não foi autorizada, por parte dos Condóminos, qualquer alteração à PROPRIEDADE 
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HORIZONTAL.------------------------------------------------------------------------------------

4º Todos estes Factos estão devidamente comprovados em várias ACTAS.-----------------

Essa C. Municipal, também tem conhecimento que para haver qualquer alteração à 

Constituição de Propriedade Horizontal, ela terá que ser feita por unanimidade e ela não 

existe.------------------------------------------------------------------------------------------

Pelas razões atrás expostas, repito o que foi solicitado por carta directamente entregue 

nesse Município e datada de 08/Abril p.p.: QUANDO, É QUE ESSA C. MUNICIPAL, 

DETERMINA A DESTRUIÇÃO DESSAS OBRAS ILEGAIS, BEM COMO O PRAZO LIMITE, PARA 

A SUA EXECUÇÃO?”------------------------------------------------------------------------------

Intervenção da munícipe Susana Maria Carreira Lopes Monteiro--------------------

Cumprimentou os presentes. Estava ali em representação dos habitantes do Picheleiro, o 

assunto era a terraplanagem e construção de uma exploração avícola, no lugar de 

Picheleiro. Naquele momento, a movimentação de terras que recordava, estava a ser 

realizada há vários meses, continuava sem informação visível no que se referia ao 

projeto, justificação entidade responsável, alvará e entidade licenciadora e outras 

informações que a legislação impunha. Disse que estiveram ali na última Assembleia, 

para dar conhecimento daquela preocupação. Numa reunião que tiveram com os 

presidentes da Juntas de Freguesias, Leiria e de Barosa e Marrazes, Parceiros 

apresentaram as preocupações dos habitantes com a execução daquele projeto. Os 

presidentes reconheceram, a necessidade de um estudo de impacto ambiental e 

comunicaram à Câmara Municipal, aquela decisão. Solicitaram também uma reunião com 

o senhor Presidente da Câmara, que os encaminhou para as senhoras vereadoras do 

Ambiente e das Operações Urbanísticas. A reunião decorreu com toda a disponibilidade e 

boa vontade e ficaram a saber que tinha sido entregue na Câmara um documento 

intitulado Arquitetura e Construção e Exploração Avícola, pela empresa Meigal, do Grupo 

Lusiaves. Naquela data ainda não tinha sido emitido alvará para licenciamento da 

movimentação das terras daquele projeto. Perante aqueles factos, as senhoras 

vereadoras comprometeram-se a enviar a fiscalização ao local, para comprovar a situação 

ilegal, mandar suspender os trabalhos e comunicar o resultado daquelas diligências. 

Decorreu uma semana e como não houve nenhuma alteração, voltaram a informar a 

Câmara de que os trabalhos continuavam e não obtiveram resposta até àquele dia. 

Naquela reunião foi prometido que os informariam da possibilidade da Câmara 

interromper o processo de licenciamento e obrigar à realização do estudo de impacto 

ambiental para aquele projeto, até à data, não obtiveram informação. Achavam estranho 

que a Câmara não tivesse capacidade para interromper uma obra daquela dimensão, com 

grandes implicações ambientais e que estava a ser realizada clandestinamente. Queriam 

que o senhor Presidente da Câmara lhes dissesse se haveria um regime de exceção, ou 



                
 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 4/2019, de 15 de abril - Quadriénio 2017/2021  8 

um estatuto especial para aquela empresa, do grupo Lusiaves, que a colocava acima da 

legislação aplicável e a dispensa de licenciamento. Tomaram conhecimento que aquele 

projeto tinha uma área de implantação de 70 mil metros quadrados e que estava previsto 

a construção de 14 mil metros. Os edifícios destinados à produção de aves precisamente 

59900 aves. Estava prevista a construção de uma fossa estanque, para a qual seriam 

encaminhadas as águas residuais, que depois seriam transportadas para uma estação de 

tratamento de água residual na Marinha das Ondas, propriedade daquele grupo. Não 

havia qualquer referência quanto destino dos excrementos daquelas aves. Sabiam que 

acima de 60 mil era obrigatória a realização de um estudo de impacto ambiental. Qual 

seria a garantia de que seriam 59900 aves e não 60 mil e uma, quem as iria contar. A 

questão não era de mais ou menos cem, mas o impacto na natureza, do elevado número 

de aves. O terreno onde se pretendia implantar aquele projeto tinha um declive de mais 

de trinta metros, dois cursos de água e estava parcialmente numa zona de reserva 

ecológica. Era um lugar sensível, que obrigava à execução do estudo, de impacto 

ambiental, obrigatório naquele caso a partir de 30000 mil aves. A preocupação aumentou, 

quando constaram que aquela avançou com um projeto sem licenciamento, à margem da 

lei e não lhes oferecia garantias nomeadamente se, obrigava a que as águas residuais 

eram de facto, para a estação de tratamento e não para as linhas de água, com prejuízo 

público. Em defesa da saúde pública e da proteção do Ambiente já tão fragilizado, 

solicitaram a melhor boa vontade, interesse daquela Câmara para a elaboração de um 

estudo de impacto ambiental, no sentido de evitar no futuro um problema maior que 

comprometesse a saúde pública e a natureza.------------------------------------------------- 

Intervenção do presidente da UF de Marrazes e Barosa Paulo Clemente-----------

Cumprimentou os presentes. Começou e disse que era entendimento da Junta de 

Freguesia que deviam salvaguardar as populações e pediam também que fosse feito 

aquele estudo de impacto ambiental. Continuou e disse que devia ser proibido, qualquer 

construção numa zona florestal porque tinham que salvaguardar a floresta.-----------

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

Cumprimentou os presentes. Começou por responder ao senhor Dinis Francisco e disse 

que tinha havido uma reunião no passado dia 2 de abril com o Secretário de Estado do 

Ambiente, onde lhes tinha sido dado a conhecer que o processo que estava a ser 

elaborado envolvia 45% por cento na composição do capital social, do Ministério da 

Agricultura, 45% por cento no Ministério do Ambiente e os 10% por cento ficariam para 

eventualmente, alguns municípios poderem subscrever. Estavam previstas reuniões para 

o mês de maio com os Municípios, para que no dia 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente 

ser apresentado o novo figurino da empresa, que iria gerir os efluentes suinícolas. O 

Secretário de Estado do Ambiente, depois dessa reunião demitiu-se e estavam na 
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expectativa do que iria acontecer, se se mantinha tudo como estava desenhado, como 

tinham sido informados. Estavam a aguardar que as Câmaras aqui da região fossem 

ouvidas sobre o interesse ou não de poderem subscrever até 10% por cento do capital. 

Sugeria que em vez das Autarquias colocassem os suinicultores, através das suas 

associações, porque as regras para o Governo referente aos capitais públicos tinham que 

ser mantidos na totalidade, não podiam existir parcerias público-privadas, que era o que 

ia acontecer com a entrada da Recilis. Esperavam então, que os chamassem para uma 

reunião, onde se iriam discutir todas as regras que tinham que estar definidas, até 5 de 

junho. Aquele processo tinha muitos anos, foi transversal a muitos governos, muitas 

promessas foram feitas, mas a verdade era que a incapacidade na gestão daquele 

dossier, da parte financeira, de quem poderia ter assumido todo aquele processo, alguns 

mal entendidos intermédios, originaram a chegassem até aquele dia sem ter o problema 

resolvido. Houve sempre da parte dos suinicultores uma maior capacidade de gestão dos 

efluentes, nomeadamente na utilização da técnica do espalhamento e a entrega da 

grande parte liquida na Etar Norte. Em relação à intervenção do munícipe Ernesto Mendes 

Pereira processo 793/93. Era um processo com 26 anos, que tinha um problema interno, 

pelo facto do condomínio não chegar a um entendimento para assumir o que devia ser 

feito. Deviam verificar a permilagem e as correções que tinham que ser feitas, para 

saberem quais as fracções com mais áreas, do que as que constavam da propriedade 

horizontal. Relativamente às obras ilegais, iria ser feita a vistoria a todos os proprietários 

de frações, bem como às parcelas do prédio, e com certeza iria chegar-se a uma 

conclusão. Naquela matéria seria o condomínio a chegar a um entendimento sobre aquele 

assunto. Não era ao município que competia interferir numa situação de privados. A 

empresa que estava a gerir o condomínio, não estava a proceder em conformidade, 

existiriam então outros mecanismos para atuar. O senhor Presidente da Câmara pediu 

autorização para a vereadora Rita Coutinho responder à munícipe Susana Lopes 

Monteiro.-------------------------------------------------------------------------------------

Intervenção da vereadora Rita Coutinho -----------------------------------------------

Cumprimentou os presentes. Começou e disse que ia esclarecer algumas questões, que já 

tinham sido transmitidas em reunião aos interessados. Esclareceu que o Município tinha 

todo o interesse em salvaguardar as questões ambientais, naquele licenciamento em 

particular era da responsabilidade da coordenadora fazer o enquadramento e comunicar 

se o estudo de impacto era ou não obrigatório. Foram informados que não tinham 

enquadramento legal, para exigir o estudo de impacto ambiental. Assim, não era possível 

à Câmara pedir esse estudo. Continuou e disse que a entidade que estava a executar a 

obra e que tinha pedido o licenciamento, não estava acima da legislação, assim como o 

Município. No que dizia respeito ao licenciamento da atividade, a CCDR comunicou-lhes, 
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que a entidade já tinha solicitado esse pedido de licenciamento ambiental. O pedido tinha 

sido submetido na APA. Informou também para que todos pudessem exigir dentro dos 

meios legais que eram permitidos, que ia haver uma discussão pública no âmbito desse 

pedido de licenciamento, disponível numa plataforma, cujo sítio era: www.participa.pt. 

Durante o período de discussão pública, qualquer interessado poderia manifestar-se e 

colocar as questões que entendesse. O Município estava atento e iria agir dentro do 

enquadramento legal que tinham. A atuação do Município tinha sido pronta em enviar ao 

local, os serviços de fiscalização, existiam movimentos de terras, que tinham sido 

efetuados sem a respetiva licença, a obra estava parada à data em que se deslocaram ao 

local, mas foi levantado um auto de participação. Assim, o processo ia decorrer e dentro 

da Lei a empresa estava sujeita a uma coima que ia entre os €1.500 euros e os €450.000 

mil euros.----------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e disse que referente à sessão na qual 

tinham acabado de aprovar a Ata, o deputado Manuel Azenha teve a intenção de 

apresentar uma moção, cujo teor pretendia que fosse informado do estado em que 

estaria a reconstrução das Matas Nacional após os incêndios de 15 de outubro. Em 

reunião com os membros dos outros grupos municipais no sentido de saber a opinião 

relativamente à Moção que ia ser apresentada em nome da própria Assembleia. Como já 

existia uma comissão a trabalhar sobre o assunto, concluíram que a melhor forma seria 

convidar um representante da mesma fosse àquela Assembleia, apresentar o ponto de 

situação, relativamente a esse assunto. O senhor Tenente Coronel Artur Figueiredo, 

Comandante dos Bombeiros Municipais de Leiria, que integrava a Comissão de Defesa da 

Floresta, ia-lhes apresentar o ponto da situação.--------------------------------------------

Intervenção do Tenente Coronel Artur Figueiredo, Comandante dos Bombeiros 

Municipais de Leiria-----------------------------------------------------------------------

Cumprimentou os presentes. Começou por fazer um breve enquadramento da 

constituição e competências das Comissões Municipais e do Conselho Municipal de 

Segurança e de seguida apresentou um resumo da situação, sobre os trabalhos que 

estavam a decorrer na Mata do Urso e do Pedrógão. No Concelho de Leiria, estavam 

organizados a Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios e que tinha o 

seu enquadramento e constituição ali projetado. Aquela comissão era composta pelo 

Presidente da Câmara, cinco representantes das Freguesias do Coimbrão, Colmeias, 

Memória, Santa Catarina da Serra, Chainça e Souto da Carpalhosa, designados pela 

Assembleia Municipal, um representante do ICNF, o coordenador municipal da proteção 

civil, um representante da GNR, da PSP, um representante das organizações dos 

produtores florestais, do IP, do IMT e dois representantes dos concessionários de 

distribuição e transporte de energia elétrica. Além dos mencionados ainda tinham outras 



                
 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 4/2019, de 15 de abril - Quadriénio 2017/2021  11 

entidades que por vezes eram convidadas a participar, nas reuniões da comissão. As 

atribuições e as competências daquela comissão estavam definidas na lei. Continuou e fez 

um breve ponto de situação dos planos municipais de emergência de proteção civil e da 

defesa da floresta contra incêndios. O plano do Concelho tinha sido aprovado em 27 de 

Maio de 2015 e a sua vigência era até 27 de Maio de 2020. Naquele momento, o plano já 

estava em fase adiantada de revisão, porque o próximo, que iria ser submetido à 

aprovação da Assembleia Municipal seria para 10 anos. Esse plano estaria preparado até 

meados de 2019 e iria ser apresentado no primeiro semestre. O plano Municipal de 

defesa da floresta tinha três cadernos, um de diagnóstico, um de plano de ação e o plano 

operacional municipal que operacionaliza a defesa da floresta contra incêndios em 

particular para as ações de vigilância detecção e fiscalização, primeira intervenção e 

combate, que concretizava o plano Municipal de defesa contra incêndios para aquele ano 

sobretudo para período crítico. A Comissão Municipal de Proteção Civil, presidida pelo 

presidente da Câmara Municipal de Leiria, o coordenador municipal da proteção civil, um 

elemento do Comando de cada corpo dos bombeiros existentes no Município, um 

elemento de cada uma das forças de segurança presente no município da GNR e PSP; os 

capitães dos portos que dirigiam as capitanias da Nazaré e Figueira da Foz. A autoridade 

de saúde do Município, o dirigente máximo da unidade local de saúde ou diretor do 

Agrupamento de Centros de Saúde, diretor do Hospital de Leiria ou seu representante, o 

representante do serviço de Segurança Social, um representante das Freguesia a 

designar pela Assembleia Municipal, um representante de outras entidades e serviços 

implementados no Município cujas atividades e áreas funcionais pudessem de acordo com 

os riscos existentes e as características da região contribuírem para as ações da proteção 

civil. As competências que diligenciavam para a elaboração dos planos municipais de 

emergência de proteção civil, acompanhavam as políticas diretamente ligadas ao sistema 

de proteção civil que fossem desenvolvidas por agentes públicos, davam parecer sobre o 

acionamento dos planos municipais de emergência de proteção civil, promoviam e 

apoiavam as realização de exercícios a nível municipal, tais como, simulacro, treinos 

operacionais, promoviam e difundiam as emissões de comunicados e avisos à população e 

entidades e instituições e aos órgãos de comunicação social. Aquele plano tinha sido 

aprovado em 16 de julho de 2015. Estava em vigor até 19 de Agosto de 2020 e em fase 

de revisão avançada. Outra competência daquela comissão era o plano de emergência 

externo da Respol. Aquela empresa tinha que ter um plano interno de emergência e a 

Câmara era responsável pelo mesmo. Aquele plano tinha sido aprovado em 14 de julho 

de 2016 estava em vigor até 24 de outubro de 2021 e em simultâneo com o plano 

municipal de emergência, porque existia ligação entre os dois. Em relação ao Conselho 

Municipal de Segurança era composto pelo Presidente da Câmara que presidia, o senhor 
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Presidente da Assembleia Municipal, o presidente das Uniões de Freguesia de Leiria, 

Pousos Barreira e Cortes, Marrazes e Barosa, Santo Eufémia e Boa Vista, Freguesia do 

Coimbrão. Um representante do Ministério Público da Comarca de Leiria, o comandante 

da Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública o coordenador de 

Investigação Criminal da Polícia Judiciária, o representante do Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras. Os comandantes dos corpos de bombeiros do Concelho, um representante do 

Instituto da Droga e Toxicodependência. Os responsáveis dos organismos de Assistência 

Social na área do Município, Diocese de Leiria, um representante da Segurança Social, do 

Serviço de Reinserção Social e o representante da Federação de Associações Juvenis e o 

coordenador da equipa de apoio às Escolas de Leiria. Os representantes das Associações 

Económicas e Patronais, do Nerlei, da Acilis, da União de Sindicatos do Distrito de Leiria e 

um representante designado, por cada grupo político da Assembleia Municipal. Entidades 

ou organismos e organizações que intervenham no âmbito da violência doméstica e os 

responsáveis da área do Município, por organização do âmbito da segurança rodoviária. 

Começou e fez um ponto da situação sobre os trabalhos que já tinham sido realizados no 

âmbito das matas nacional. A Câmara de Leiria em novembro e dezembro de 2007 tinha 

preparado uma candidatura ao programa de Desenvolvimento Rural, com o objetivo de 

proceder à estabilização de emergência, nas Freguesias de Monte Real e Carvide. A 

candidatura tinha sido aprovada em 2018, aquelas ações já tinham sido realizadas 

naquele ano e estavam em fase terminal, da implementação das mesmas. Foram 

recuperados 114 hectares dos troços da rede secundária da faixa de gestão de 

combustíveis, numa área não pública, que nada tinha que ver com a Mata Nacional pois, 

eram áreas privadas. O corte e processamento de resíduos orgânicos florestais, num total 

de 44 hectares, a instalação de barreiras de resíduos florestais 12 hectares, regularização 

do regime hidrológico das linhas de água dois hectares, instalação de abrigos e 

comedores para a fauna selvagem, quinze unidades, substituição da sinalização 

danificada de caça, 100 unidades; de informação florestal, duas unidades. A área total de 

intervenção foi de 1391 hectares. Relativamente ao ICNF a informação que dispunham 

pois tinham-lhes sido pedidos os pareceres para a arborização, naquele momento na Mata 

Nacional a reflorestação seria feita em 31% por cento da área ardida, 1023 hectares em 

cinquenta e cinco talhões. Os restantes talhões seriam feitos através da reflorestação 

natural. A espécie a plantar seria o pinheiro bravo, que era o pinheiro que existia. Nas 

zonas húmidas nas valas iriam ser plantadas espécies folhosas diversas, cinquenta e um 

hectares em que seriam plantados choupos, amieiros, freixos e loureiros. Na rede 

primária, sabina das praias, samoucos, medronheiros, pinheiros mansos. Estes trabalhos 

irar-se-iam realizar no último trimestre de 2019, com continuação em 2020 e 2021. Na 

Mata Nacional do Pedrógão, a intervenção o ICNF seria de cerca de 4% por cento da área 
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ardida, num total de cerca de 60 hectares seriam dois talhões pois, os restantes seriam 

de regeneração natural. A espécie florestal a privilegiar era o pinheiro-bravo, na rede 

primária era idêntico aos outros talhões, estes trabalhos seriam efetuados no último 

trimestre de 2019 e primeiro de 2020. Em parceria com o ICNF, a Câmara Municipal iria 

reflorestar dois talhões junto à Lagoa da Ervedeira, a começar os trabalhos em novembro 

de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e deu início ao período antes da ordem do 

dia. Começou por um voto de pesar, relativo ao falecimento do Dr. João Vasconcelos e 

chamou o Dr. Acácio para o ler.-----------------------------------------------------------------

Intervenção do deputado Acácio de Sousa – PS ---------------------------------------

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

“Foi um Homem notável pela sua grande ação, apesar da juventude. Era um filho de 

Leiria que enobrece a terra, mas não é esta a principal razão para o nosso pesar pelo seu 

desaparecimento, aos quarente a e três anos.---------------------------------------------- 

Pela dádiva sempre demonstrada, pelo grande contributo que deu ao país e a esta região, 

no lançamento de novas visões e novas apostas concretas para o desenvolvimento e a 

antecipação do futuro da nossa economia, não podemos deixar de transmitir o nosso 

sentimento.----------------------------------------------------------------------------------- 

João Vasconcelos teve uma larga ação política, cívica e também como empresário em 

Leiria, sempre pautado pelo grande dinamismo, pelo riso pela facilidade no trato e pelo 

respeito que todos lhe votavam. Teve uma curta importante carreira, entre muitas coisas 

que não caberiam em tão singela mensagem, podemos dizer que foi vice-presidente ANJE 

-Associação Nacional de Jovens Empresários, impulsionador do empreendedorismo digital 

da Startup Lisboa, da qual foi diretor executivo quando colaborou com a Câmara 

Municipal de Lisboa. Foi ali mesmo que incubou o espírito do Programa da Indústria 4.0, 

com o objetivo de qualificar as competências digitais de muitas dezenas de empresas e de 

largos milhares de trabalhadores, colocando Portugal na linha da frente da tecnologia 

empresarial.---------------------------------------------------------------------------------- 

Foi secretário de Estado de Indústria, foi o grande mentor da Web Summit em Lisboa, 

com as imensas conexões mundiais que isso representa. Foi conselheiro sénior da equipa 

portuguesa da ClearWater International, uma empresa de consultoria com sede Londres.  

Dizem, que a última mensagem que deixou no plano digital foi, quanto mais tempo 

passamos online, mais valorizamos tudo o que é ofline, a natureza, as emoções, a arte, a 

cultura, a manufactura, tudo o que nos transmite sentimento, o que mostra a sua 

sensibilidade e humanidade. --------------------------------------------------------------- 

A Assembleia Municipal na sua sessão de hoje, 15 de Abril de 2019 aprovou um voto de 

profundo pesar pelo falecimento de João Vasconcelos, com reconhecimento do importante 
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legado de modernidade para a dinâmica económica, que nos deixou”.-----------------------

-O senhor Presidente colocou à votação o voto de pesar que foi aprovado por 

unanimidade. Continuou e disse que tinha chegado uma proposta de ajuda Moçambique 

elaborada pelo deputado Manuel Azenha. Foi recebida e em análise à mesma pareceu-lhe 

existir na sua boa intensão, algumas dificuldades de a implementar. Foi sugerido que os 

deputados disponibilizassem o valor das senhas de presença, naquela sessão. O senhor 

Presidente não colocaria à votação para que os deputados se pronunciassem sobre essa 

ideia, pois considerava um assunto do foro íntimo de cada um. A disponibilização do 

dinheiro, por parte da Câmara não era possível em termos contabilísticos. Em melhor 

análise acharam que a proposta era importante e por isso, o senhor Presidente convocou 

uma reunião de comissão de líderes, onde chegaram à conclusão que havia necessidade 

de manifestar o pesar sobre o sucedido e propor às pessoas que colaborassem da 

maneira que achassem melhor. Foi lido o voto de pesar que saiu dessa reunião.----------- 

Intervenção do primeiro secretário José Alves ----------------------------------------

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

“No passado 15 de março a região central de Moçambique foi atingida pelo Ciclone Idai. 

Chuvas e ventos fortes foram responsáveis pela subida dos rios, derrocadas e 

deslizamentos de terras que provocaram a destruição de comunidades inteiras desta 

região.----------------------------------------------------------------------------------------- 

São mais de 600 os mortos e mais de 1.600 os feridos e desaparecidos numa conta 

sempre crescente.---------------------------------------------------------------------------- 

Mais de um terço das pessoas afetadas são crianças.----------------------------------------- 

Embora tenham sido afetados várias vários países, que igualmente lamentam, não podem 

de deixar de realçar esta vasta destruição num país irmão como Moçambique.------------ 

Assim a Assembleia Municipal de Leiria reunida em sessão ordinária de 15 de abril de 

2019 delibera:-------------------------------------------------------------------------------- 

Manifestar a sua solidariedade e o seu sentido pesar ao povo moçambicano, convidando o 

executivo municipal a cooperar com os municípios afetados de Moçambique, no sentido 

de prestar toda a colaboração possível e necessária para responder às consequências da 

tragédia.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Apresentar sentidas condolências às autoridades e povo moçambicano, em particular às 

famílias.”------------------------------------------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Câmara disse que estavam em contacto com a responsável da 

Cruz Vermelha em Leiria, para perceber como é que os apoios podiam ser concretizados a 

Moçambique. As informações que tiveram eram: agradeciam mas que não enviassem 

mais nada naquele momento. Os portugueses de uma forma em geral tinham-se 

associado a estas causas e como tinha acontecido em 2017 em relação aos fogos, 
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naquele momento existiam em excesso medicamentos e roupas. Estavam suspensos os 

contributos, mas no futuro estariam dispostos a colaborar.----------------------------------- 

Intervenção do deputado Carlos Conceição - PSD -------------------------------------

Cumprimentou os presentes. Começou e disse que sobre Moçambique, podíamos 

imaginar uma distância como de Leiria à Figueira da Foz, que tinha ficado completamente 

submersa. Podíamos então ter uma noção, do impacto brutal daquele fenómeno tão raro 

e devastador, nas suas consequências. Na sua ligação a Moçambique tinha desenvolvido 

lá vários projetos. Colaborava com algumas organizações evangélicas, que suportavam 

aquele campo, como por exemplo pedidos de leite para as crianças. Nalguns sítios já 

existia abundância de roupas, mas existiam zonas mais recônditas onde não havia nada. 

Quando as águas descessem, não ia ser possível plantar nada. Junto com as doenças 

como a malária, a cólera e a falta de colheitas para fazer viria a fome. Reiterou que 

nalgumas zonas pediam leite em pó, assim iam contactar centros de saúde, clinicas, para 

reunir fundos para o fornecer. Continuou e disse que a experiencia que tinha daquele país 

já era longa, em projetos sociais e de cooperação, enviar dinheiro era um dos maiores 

erros, que podiam cometer, embora a preocupação fosse grande, não era a melhor ideia. 

A melhor maneira de ajudar era identificarem projetos específicos e suportá-los lá com 

alguém de confiança. Sabia que alguns Municípios em Portugal tinham programas de 

reconstrução de escolas e orfanatos para crianças. Numa experiência pessoal, com o 

envio de sete contentores com bens que acabaram à venda no mercado negro. Era uma 

cidade sob pressão e as ajudas muitas vezes eram dadas em troca de favores sexuais. 

Quanto maior a miséria fosse, mais oportunistas apareciam.--------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia disse que tinha sido muito útil a intervenção do 

deputado. Este servia como sugestão para aquele parágrafo onde dizia que 

manifestávamos a solidariedade e convidávamos o Executivo Municipal a cooperar com os 

municípios afetados, prestar toda a colaboração necessária e esse auxílio seria sempre 

canalizado em espécie, não em dinheiro. Continuou e colocou a moção à votação que foi 

aprovada pela Assembleia Municipal, por unanimidade. O senhor Presidente deixou 

também uma palavra sobre o incêndio que estava a devastar a Catedral de Notre Dame 

em Paris. Salientou que era uma perda cultural irreparável para o mundo inteiro. Era um 

ícone do gótico Francês mais visitado do mundo, um dos tipos arquitectónicos inovadores 

na época em que começou a ser construído. Continuou e disse que tinha ficado triste, 

quando viu as notícias sobre a destruição de património estatuário, tão valioso. Não tinha 

havido tempo para providenciar no sentido de ser feita uma moção, deixou a sugestão 

aos deputados no sentido de a elaborar. Informou que tinham uma moção enviada a 

todos, sobre a sustentabilidade ambiental da indústria suinícola, subscrita por todos os 

presidentes de junta de Freguesia.--------------------------------------------------------------
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Intervenção do presidente da Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima – Jorge 

Crespo---------------------------------------------------------------------------------------

Cumprimentou os presentes. Em representação da quase totalidade das Juntas de 

Freguesia e das Uniões de Freguesia do Concelho de Leiria, veio dizer que a indústria de 

produção pecuária era uma atividade económica de interesse relevante para o Concelho. 

Fosse pelo elevado volume de negócios que gerava, pelos postos de trabalho diretos e 

indiretos que lhes estavam afetos, ou porque contribuía decisivamente, para atenuar o 

crónico desequilíbrio da balança comercial alimentar do país. Pelas precárias condições de 

trabalho que laboravam a maior parte significativa das explorações e pela deficiente 

consciência ambiental de alguns operadores era ambientalmente vulnerável a acidentes, 

práticas negligentes e até criminosas. Em reconhecimento da importância do setor e 

porque consideravam fundamental a adequação e localização das instalações de produção 

pecuária para a resolução dos problemas ambientais, votaram favoravelmente a quase 

totalidade das propostas de reconhecimento de interesse público Municipal, apresentadas 

em anteriores Assembleias. Deram um sinal claro de interesse genuíno em contribuir para 

a resolução dos problemas do setor. Embora com muitos anos de avanços e recuos nem 

as estruturas representativas do setor, nem o poder político tinham conseguido o 

consenso e o financiamento necessário, para colocar no terreno, uma solução que 

permitisse compatibilizar os interesses económicos dos operadores, com a qualidade 

ambiental, que a população que representava desejava e merecia. Porque tinham 

responsabilidades na defesa dos interesses da população, que os elegeu e porque, se 

considerarmos ter chegado ao fim o tempo da tolerância, complacência e da 

condescendência, as Juntas de Freguesia elaboraram uma Moção. Era crucial prevenir o 

acidente, eliminar a negligência. Era um imperativo de consciência, punir severamente o 

crime ambiental. Pela população que os elegeu e porque só tinham aquele planeta pediu 

que se unissem a eles e votassem favoravelmente a moção que apresentaram.-----------

Transcrição da Moção:----------------------------------------------------------------------- 

“MOÇÃO PELA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DA INDÚSTRIA SUINÍCOLA----- 

A indústria de produção suinícola é um sector de actividade de reconhecida importância 

económica para o Concelho de Leiria, com especial relevância nas Freguesias situadas a 

norte deste concelho, pela quantidade de explorações e número de efectivos.-------------- 

Tendo a sua génese, nos inícios da década de oitenta do século passado, em pequenas 

explorações familiares de complemento à actividade agrícola, rapidamente evoluiu para 

explorações de média e grande dimensão, disseminadas um pouco por todo o território e, 

na maior parte dos casos, sem obedecer aos necessários processos de licenciamento.---- 
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Sendo, consabidamente, uma indústria altamente poluente, são sobejamente conhecidos, 

e sentidos pela população, os efeitos nefastos das más práticas ambientais da maioria das 

explorações pecuárias.-------------------------------------------------------------------------- 

Em consequência, ao longo dos anos, a nossa região foi ficando tristemente conhecida 

pelos recorrentes incidentes ambientais, nomeadamente as descargas de efluentes não 

tratados para os ribeiros e os espalhamentos, alegadamente para valorização agrícola, 

feitos ao arrepio da lei e até à saturação absoluta dos terrenos.---------------------------- 

Acresce que a natureza geológica de parte substancial do nosso território, altamente 

permeável por força da rede de algares e outro tipo de canais que a constituem, propicia 

o escoamento directo dos efluentes suinícolas e outros agentes poluidores para o subsolo. 

Tais práticas, todos o sabem, contaminam de forma irreversível os lençóis freáticos e 

colocam em perigo os aquíferos da nossa região.------------------------------------------ 

Por outro lado, os sucessivos adiamentos da construção da ETES (Estação de Tratamento 

de Efluentes Suinícolas), num "jogo do empurra" entre os suinicultores, as estruturas de 

classe que os representa e o poder político, reflectem a falta de vontade e determinação 

para resolver de vez este problema.--------------------------------------------------------- 

Perante tais factos, apesar de sempre terem manifestado a vontade de contribuir para 

uma solução de compromisso entre o interesse económico do sector e os problemas 

ambientais decorrentes da actividade suinícola, as Juntas e Uniões de Freguesia 

consideram ter chegado a hora de clarificar posições e exigir a adoção de medidas 

concretas para a defesa da qualidade ambiental que a população do Concelho de Leiria 

exige e merece.------------------------------------------------------------------------------ 

Pelo exposto:---------------------------------------------------------------------------------- 

- Considerando que as práticas adoptadas pelas explorações pecuárias são 

ambientalmente penalizadoras para o meio-ambiente e, consequentemente para a 

qualidade de vida da população do Concelho de Leiria;--------------------------------------- 

- Considerando que as explorações pecuárias têm aumentado exponencialmente o seu 

efectivo suinícola e que, de uma forma geral, a tal aumento não tem correspondido o 

necessário investimento na modernização técnica e na aposta na melhoria dos 

procedimentos ambientais;------------------------------------------------------------------- 

- Considerando que a tão falada construção de uma ETES tem sido protelada no tempo, 

transformada numa "novela" com imensos capítulos e largos anos de avanços e recuos; 

- Considerando que são absolutamente inadmissíveis as contínuas e ilegais descargas de 

efluentes para as ribeiras e riachos que colocam em causa a sustentabilidade ambiental 

do Vale do Lis e tornam tristemente famosa a Ribeira dos Milagres;------------------------- 

- Considerando que os espalhamentos, alegadamente de valorização agrícola, são 

efectuados sem controlo nem qualquer respeito pela legislação, saturando os espaços 
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agrícolas e multiplicando as espécies infestantes, o que, a prazo, inviabilizará qualquer 

produção agrícola para consumo humano;---------------------------------------------------- 

- Considerando a quase ausência de fiscalização de tais práticas, a constatação de que 

raramente são conhecidas consequências sancionatórias para os prevaricadores e a 

sensação de que prevalece a máxima de que o "crime compensa";-------------------------- 

- Considerando ainda que, embora reconhecendo a importância económica e social da 

actividade suinícola, cabe ao poder local a defesa dos superiores interesses da 

generalidade da população e que tais práticas, lesivas da qualidade ambiental, colocam 

em causa a qualidade de vida dos nossos concidadãos:------------------------------------- 

A Assembleia Municipal de Leiria, reunida em sessão ordinária, no dia 15 de Abril de 2019 

delibera o seguinte:------------------------------------------------------------------------- 

- Solicitar aos produtores pecuários a adopção e implementação de práticas ambientais 

sustentáveis no exercício da sua actividade;--------------------------------------------------- 

- Solicitar às estruturas representativas da classe que assumam as suas 

responsabilidades e tomem todas as medidas ao seu alcance para sensibilizar os seus 

associados para a necessidade de modernização de procedimentos e para a defesa do 

bom nome do sector;---------------------------------------------------------------------------- 

- Solicitar às autoridades fiscalizadoras que empreendam uma actuação mais visível, 

dissuasória e sancionatória sobre todos os agentes prevaricadores;------------------------- 

- Solicitar à Câmara Municipal de Leiria que assuma a liderança deste processo e tome 

todas as medidas necessárias para pressionar e agilizar uma solução para a gestão e 

tratamento dos efluentes suinícolas, bem como o envio desta moção a todas as entidades 

oficiais com responsabilidades na área;------------------------------------------------------ 

- Por fim, porque só temos este planeta, EXIGIR uma solução rápida para o flagelo da 

poluição suinícola!-------------------------------------------------------------------------------- 

Leiria, 15 de Abril de 2019”--------------------------------------------------------------------

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

Transcrição:-------------------------------------------------------------------------------- 
Cumprimento todos os presentes na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia.------------- 

Venho hoje e mais uma vez a esta Assembleia abordar um tema demasiado problemático 

que ao longo de várias décadas tem vindo a ser debatido, onde parte dos cidadãos e dos 

responsáveis com capacidade e poder de decisão na resolução deste problema o 

admitem, no entanto, parece não ter fim à vista. O tema!... Suiniculturas.----------------- 

O problema!... dejetos suinícolas, efluentes Suinícolas, burnique ou qualquer outro nome 

que lhe pretendam dar. Aliás, o problema não é de todo esta mixórdia, o problema 

consiste sim, em pessoas sem escrúpulos que ao longo de todos estes anos, teimam em 

ignorar as boas práticas nos espalhamentos e adiam consecutivamente a implementação 
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de medidas com critérios no tratamento dos efluentes, condenando desta forma as 

gerações futuras através da contaminação dos lençóis freáticos, degradação dos terrenos 

férteis com plantas e ervas invasoras não esquecendo, a praga de mosquedo que em 

determinadas alturas invade as habitações, com todos os problemas de saúde que 

transportam ou mesmo a propagação de doenças afetas ao suínos, por outras 

suiniculturas. É tempo de dizer Basta!...O que temos vindo assistir é cinismo e ao mesmo 

tempo criminoso. Pretendo deixar bem claro, que temos pessoas de bem neste setor, mas 

que acabam também elas por ser arrastadas para este problema, dado que tarda uma 

solução. Na reunião com outros presidentes de junta na qual participei, sugeri medidas 

mais musculadas tendo em consideração todo o histórico de incumprimento existente por 

parte do setor, correndo o risco de se não o fizermos, as sugestões a apresentar caíram 

mais uma vez em saco roto. No entanto, entendeu-se dar mais uma oportunidade aos 

responsáveis do setor, afim de estes trabalharem na implementação de medidas que 

visem a resolução do problema no curto prazo, e, caso estas não surjam, avançar então 

para outro tipo de ações. Concluiu-se também, não sugerir medidas a implementar 

deixando esse critério à consideração dos responsáveis do setor. No entanto e no meu 

entender, face à realidade do que tem sido atuação de quem de direito, estes não me 

suscitam qualquer credibilidade estando convicto que tudo irá continuar na mesma. 

Neste seguimento, solicito ao Sr. Presidente da Câmara, que inicie desde já, medidas que 

possam estar sob a sua jurisdição ou apelar a quem de direito:------------------------------ 

-Fecho imediato de todas as suiniculturas que não se encontrem legalizadas e que não 

acolheram por parte das juntas e das uniões de freguesias parecer favorável respeitante 

ao de entidades de interesse Municipal. Isto porque, estas continuam a laborar o que 

comprova a prepotência e prevaricação do setor e ao mesmo tempo a falta de autoridade 

por parte de quem de direito.--------------------------------------------------------------- 

-Implementação de áreas industrializáveis afetas às suiniculturas, providas de coletores 

de saneamento por forma a conduzir os efluentes suinícolas para uma unidade de 

tratamento comum, construídas de forma aproveitar uma matéria orgânica que 

atualmente é um problema, num rendimento e por conseguinte uma maior valia para o 

setor através da produção de biogás, eletricidade a utilizar nos sistemas de aquecimento 

ou eletrificação das próprias instalações. No caso específico da união de freguesias de 

Colmeias e Memória dou como sugestão o sítio do Cerro devido à sua localização e a 

existência de tanques afetos à antiga suposta ETES. As lamas poderiam ser tratadas e 

vendidas como fertilizantes. Não acredito nem concordo com o tratamento de todos os 

efluentes suinícolas em Etar a construir, muito devido à necessidade de transportar os 

respetivos efluentes em viaturas que originam gastos e poluição. Esta solução deve ser 

reduzida ao máximo e afeta às suiniculturas próximas das Etar a construir. É 
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imprescindível que os responsáveis se focalizem em soluções reais a curto, médio e longo 

prazo. Estas não podem nem devem servir somente para tentar camuflar um problema. 

Este existe e nunca deixa de o ser enquanto não for resolvido em definitivo. Como nota, 

não posso deixar de referenciar o testemunho de um cidadão dos Milagres que 

infelizmente já não se encontra entre nós, que numa conversa que tivemos sobre a 

problemática em debate disse. Tive uma suinicultura em determinada fase da minha vida 

no Alentejo. Prevariquei, tendo sido autuado por as autoridades locais, onde foram claros 

e esclarecedores informando: Se tal situação voltasse a acontecer, fechavam a 

exploração. Passados uns anos, cometi o mesmo erro. O valor da multa triplicou e 

fecharam-me a suinicultura. Agora, eu questiono! Por qual a razão que esta situação 

acontece no Alentejo e não acontece em Leiria? Isto porque, fiz várias denúncias de 

situações deploráveis que envolveram descargas e espalhamento. Não as vou relatar 

nesta assembleia, porém, o crime continua com os mesmos atores, o que revela que o 

mesmo compensa. É tempo de dizer basta e agora mais do que nunca, vou estar atento 

relatando nas próximas Assembleias todos o fatos e atos que venham a ocorrer na minha 

freguesia e dignos de registo, tenho dito.”-----------------------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia disse ao presidente da UF de Colmeias e Memória, 

que ia tomar aquela intervenção como uma tomada de posição e não como uma Moção. 

Não tinha cumprido os trâmites devidos, sendo assim era a opinião dele sobre o assunto. 

Intervenção do deputado Carlos Conceição – PSD/MPT------------------------------

Começou e disse que estavam de acordo com duas intervenções efetuadas nem podia ser 

de outra maneira tinha no texto da Moção uma dúvida técnica que gostaria que lhe 

esclarecessem. “Considerando que o espalhamento alegadamente valorização agrícola são 

efetuados sem controlo nem qualquer registo, nem qualquer respeito pela legislação, 

saturando os espaços agrícolas e multiplicando as espécies infestantes, o que a prazo 

inviabilizará qualquer produção agrícola para consumo humano.” Questionou se estavam 

a falar ali dos efluentes suinícolas. Os efluentes suinícolas não podiam ser colocados 

diretamente em solo, naquele considerando estava alguma mistura entre o que eram 

lamas de Etas e de Etar, lamas estação de tratamento de águas, e estação de tratamento 

de águas residuais, do que eram efluentes suinícolas, que esses tinham que ir para 

tratamento. Nas lamas de Eta e Etar era possível a valorização agrícola, existia uma 

janela temporal, onde era possível a valorização agrícola direta. O controlo analítico que 

era feito, 99% por cento das lamas em Portugal era produzido pelas Águas de Portugal 

pois eram os maiores produtores de lamas e de Etar e podiam ir para valorização 

agrícola. Desde que houvesse PGL, plano de gestão de lamas, que as empresas do setor 

tinham que ter e que daria uma realidade mais concreta e objetiva, que era o terreno 

específico onde iriam ser colocadas em valorização agrícola direta chamada, DPO. Uma 
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coisa eram as lamas de Eta e outra coisa eram os efluentes suinícolas. A Lei previa desde 

que fosse bem feito era possível e legal fazer a valorização agrícola direta de lamas era 

bom que se fizesse, pois os solos eram pobres, em termos de matéria orgânica. Queria 

pedir ao autor da Moção o Presidente da Junta, para os ajudar, porque estavam a falar só 

daqueles efluentes suinícolas pois de resto não estava tecnicamente bem, embora fosse 

possível fazê-lo em Portugal.-------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do Presidente da UF Santa Eufémia e Boa Vista Mário Rodrigues-----

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

“Mário Rodrigues, presidente da União das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista.------ 

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia----------------------------------------------------------- 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara---------------------------------------------------------------- 

Em V. Exas cumprimento todos os presentes, bem como os que nos estão a acompanhar 

via Internet.------------------------------------------------------------------------------------- 

A presente moção é apresentada pelos Presidentes de Juntas de Freguesia.---------------- 

Numa das anteriores sessões desta Assembleia, o senhor deputado Pereira de Melo 

chamou bonecos aos presidentes de Juntas de Freguesia.------------------------------------ 

Imediatamente após este lamentável episódio, numa oportuna intervenção, o Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia de Maceira deu oportunidade ao senhor deputado para 

se retratar, o que não fez, mantendo, portanto, o que havia dito.-------------------------- 

Significa então que, para o senhor deputado Pereira de Melo, os Presidentes de Juntas de 

Freguesia não passam duns meros bonecos.--------------------------------------------------- 

Depreende-se, daqui, que o senhor deputado não tem condições para votar esta moção, 

visto ela ser apresentada pelos Presidentes de Juntas de Freguesia. Para ele, meros 

bonecos.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Venho, assim, convidar o senhor deputado Pereira de Melo a não participar na votação. 

Até porque, pela sua importância, a presente moção deveria ser aprovada por 

unanimidade. Naturalmente que o senhor deputado Pereira de Melo não irá votar 

favoravelmente uma proposta apresentada por, para ele, meros bonecos. Disse.”---------- 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e disse que tinham ainda uma série de 

intervenções. Lembrou os deputados de que, ainda não tinham entrado no período antes 

da ordem do dia, assim agradecia que as intervenções fossem as mais sintéticas 

possíveis, no sentido de conseguirem terminar aquela Assembleia nesse dia.”--------------

Intervenção do deputado João Cunha – PSD/MPT------------------------------------

Antes de começar a intervenção pediu um esclarecimento à mesa sobre o tempo gasto 

pelo deputado Carlos Conceição. O senhor Presidente da Assembleia esclareceu que o 

tempo que estava ali do PSD e do PS tinha sido da Moção de Moçambique e que contava 

como tempo efectivo do partido. O deputado João iniciou a intervenção e cumprimentou 
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os presentes. Ouviu com atenção a apresentação da Moção da Juntas de Freguesia e 

disse que estava completamente solidário em relação à ideia que está subjacente. Era 

uma vergonha, que estivessem ali há tantos anos sem uma solução para o problema das 

suiniculturas. Gostou que Presidente da Câmara fizesse um balanço sobre aquela questão, 

mas também o devia ter feito sobre a questão do Picheleiro e não ter pedido às 

vereadoras para falarem. A reunião que tinha havido na Câmara tinha sido com as 

vereadoras, não sabia o que se passava, mas esperava que ele explicasse porque não 

falava sobre aquela matéria. Referiu que naquele momento estavam a falar nas 

suiniculturas e daí a uns tempos estariam também, a falar das aviculturas. A posição que 

estava ali a ser colocada, pelos Presidentes de Junta era uma questão que os tinha que 

preocupar antecipadamente, relativamente a outras questões que estavam na ordem do 

dia. Apelou de forma geral que não se passasse ao lado da importância das questões para 

as populações e que se concentrassem, na resolução dos problemas reais.----------------- 

Intervenção do deputado Paulo Pedro – PS--------------------------------------------

Cumprimentou os presentes. Começou e disse que congratulava-se com aquela Moção 

pois, andava há trinta anos a discutir a questão das suiniculturas. Sentia-se triste porque 

até hoje o problema mantinha-se. Em relação à valorização dos efluentes suinícolas, o 

deputado Carlos Conceição tinha falado ali da questão dos efluentes suinícolas e ele 

pensava que podiam ser valorizados, não como espalhamento primário, mas valorizados 

em Etar a produzirem energia e lamas. A Moção não era confusa nesse aspeto pois, dizia 

que os espalhamentos alegadamente de valorização agrícola eram efetuados sem 

controlo, entendia que penalizava um pouco a questão dos espalhamentos, não os 

valorizava.---------------------------------------------------------------------------------------

Intervenção do deputado Manuel Azenha - BE ----------------------------------------

Cumprimentou os presentes. Começou e disse que entendia que a Moção era unânime, 

ninguém estava ali a colocar em causa, a validade ou não da Moção. Entendeu que nas 

intervenções feitas estavam a desviar-se do assunto. Disse que o BE congratulava-se com 

a Moção a qual iam votar favoravelmente, porque era uma situação que há muito os 

preocupava. Tinha sido aprovada uma Moção pela construção de uma Etes de gestão 

pública em Leiria, em 2 março de 2018 foi aprovado um projeto de resolução na 

Assembleia da República apresentado pelo BE, que lhe parecia ser esse de acordo com 

informações prestadas pelo senhor Presidente estaria a ter algum desenvolvimento. 

Agora estava convicto que iria para a frente, pelo interesse que aquela questão estava a 

ter pelo facto de estarem em causa €300 milhões de euros, de exportações de carne de 

porco, para a China.---------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado António Luís Santos – PCP --------------------------------

Cumprimentou os presentes. Começou e disse que o PCP ia votar favoravelmente aquela 
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Moção e lembrou as dezenas de vezes que foram ali, denunciar aquela situação. A maior 

parte das suiniculturas que estavam presentes naquela Moção tinham sido ali votadas 

favoravelmente, assim pensava que aquela Assembleia em termos de futuro devia ser 

mais sensível nas votações e não esquecer os interesses das populações.----------------- 

Intervenção do deputado Carlos Conceição – PSD/MPT ------------------------------ 

Começou e disse que tinha dito valorização agrícola direta. Continuou e disse que os 

efluentes geralmente eram o material líquido. A lei tinha alterado e os suinicultores iam 

ter que impermeabilizar as lagoas pois, o problema da contaminação dos lençóis freáticos 

e das linhas de água vinha daí. Há 60 anos quando as suiniculturas iniciaram tinham 

várias lagoas de decantação, que não estavam impermeabilizadas, agora iria ser 

obrigatório a impermeabilização e a cobertura das mesmas até ao ano de 2021, pois, 

como estavam a céu aberto, quando chovia aumentava a quantidade de água 

contaminada. Pela experiencia que tinha naqueles setores, não era possível fazer no que 

dizia respeito às suiniculturas, tinham que ir para compostagem ou tratamento em sítio 

próprio e adequado. Por isso tinha dito valorização agrícola direta e naquele considerando 

fez as duas diferenças entre o que eram suiniculturas e o que eram lamas de Eta e Etar.-- 

Intervenção da presidente da UF Monte Redondo e Carreira Celine Gaspar--------

Cumprimentou os presentes. Em relação à questão dos interesses municipais 

relativamente às suiniculturas, na sua perspetiva era darem oportunidade de fazer o que 

era necessário para se tornarem viáveis. Deviam as entidades atuar, no caso da não 

existência desse cumprimento, e fazer cumprir a lei. Não se podia deitar abaixo todo um 

setor e uma oportunidade.--------------------------------------------------------------------

Intervenção do presidente da Freguesia de Bidoeira de Cima Jorge Crespo--------

Cumprimentou os presentes. Referente à intervenção do deputado Carlos Conceição, 

disse que não era o autor da Moção, mas era o co-autor da mesma, em conjunto com a 

quase totalidade das Freguesias. Quis também reforçar o teor do considerando que tinha 

sido exarado naquela Moção, da qual o texto era claro, os espalhamentos eram 

considerados alegadamente valorização. Se o setor suinícola cumprisse as Leis, eles não 

estavam ali. O problema residia nos suinicultores que, quer nos espalhamentos quer no 

tratamento dos efluentes, não cumpriam a Lei. Aquele considerando tinha que ver com as 

situações que eram muitas em que a Lei não era cumprida.----------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e colocou a Moção pela Sustentabilidade 

Ambiental da Indústria Suinícola, à votação. A Moção foi aprovada por unanimidade. 

Continuou e deu a palavra aos presidentes de Junta para tratarem de assuntos exclusivos 

da sua Freguesia.------------------------------------------------------------------------------ 

Intervenção da presidente da UF Monte Redondo e Carreira Celine Gaspar--------

Transcrição:--------------------------------------------------------------------------------
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“Cumprimentou os presentes. Na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Monte 

Redondo e Carreira quero hoje congratular-me pela decisão de aprovação da Operação 

10.2.1.6 - Renovação de Aldeias do PDR2020 do projeto submetido pela Freguesia em 

2017: Salinas da Junqueira: Preservar o passado, Pensar o presente, Construir o Futuro.  

Este projeto contempla não só uma intervenção física na Casa dos Salineiros e na 

envolvente deste património natural, mas também numa intervenção na dinâmica do 

espaço, com um plano de atuação para os próximos anos que permitirá contrariar a 

sazonalidade e incrementar a experiência turística que o público-alvo pode ter nas Salinas 

da Junqueira. O esforço deve melhorar e definir estratégias que satisfaçam a experiência 

do visitante.  

O investimento total será de cerca de 212.000,00€, com um apoio desta medida de 

91.082,92€. Contamos também com o apoio financeiro do Município de Leiria para 

concretizar este projeto. Além disso, será fundamental a parceria com o Centro de 

Interpretação Ambiental de Leiria, para a implementação das políticas de dinamização 

futura deste espaço de Interpretação das Salinas da Junqueira.  

Os próximos passos são o terminus dos projetos de especialidade e o lançamento do 

concurso público para a execução da obra. E contamos que em 2020 possamos ter a 

oportunidade de ver renascer as Salinas da Junqueira com toda a dignidade que merece.  

Não podia enquanto autarca deixar de agradecer todo o apoio da Câmara Municipal de 

Leiria no processo, sobretudo, ao Senhor Presidente pela forma como colaborou 

connosco, no desenvolvimento deste desafio. Além disso, não podia deixar de felicitar e 

agradecer o empenho das nossas colaboradoras Natália Ferreira e Marta Rodrigues por 

toda a dedicação que tiveram no desenvolvimento do projeto, bem como a disponibilidade 

e colaboração do Engenheiro Renato Silva, membro da Assembleia de Freguesia da União 

das Freguesias de Monte Redondo e Carreira. Não estranhem estes agradecimentos, mas 

de facto foi uma candidatura completamente feita internamente, sem qualquer recurso a 

empresas exteriores e só o envolvimento total da equipa executiva e administrativa 

tornou isto possível, pelo que não podia deixar de registar isto para memória futura. 

A somar a este empenho individual da equipa, quero, também, deixar uma palavra de 

apreço a todas as associações locais, a todas as empresas e agricultores locais que 

valorizaram o projeto com os seus contributos, ao Turismo do Centro, ao CEPAE, ao 

Instituto Politécnico de Leiria, à Universidade de Aveiro e à Universidade Lusófona por 

estarem ao nosso lado desde o primeiro momento, comprometendo-se a serem parceiros 

deste projeto, que permitirá Preservar o Passado, Pensar o Presente e Construir o Futuro 

das Salinas da Junqueira.”----------------------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia solicitou inscrições para o período antes da ordem do 

dia.--------------------------------------------------------------------------------------------
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Intervenção do deputado Manuel Azenha – BE ----------------------------------------

Cumprimentou os presentes. Começou por agradecer as explicações dadas pelo Tenente 

Coronel, relativamente à questão da reflorestação, das matas do Concelho de Leiria. Na 

última Assembleia ordinária a intervenção que fez tinha sido sobre transportes públicos, 

designadamente o aproveitamento por parte da Comunidade Intermunicipal, das verbas 

disponíveis no orçamento de Estado, para uma política de redução dos preços dos 

bilhetes. Naquele dia ia falar de habitação. Recentemente tinham sido aprovadas na 

Assembleia da República uma série de medidas no sentido de garantir o direito 

constitucional à habitação. Uma dessas medidas foi o programa de apoio ao acesso à 

habitação designado 1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, que se 

traduzia, no apoio público à promoção de soluções habitacionais para pessoas que 

vivessem em condições indignas. A indignidade habitacional naquele caso traduzia-se na 

precariedade, insegurança, sobre lotação e inadequação no caso de pessoas com 

incapacidade e/ou deficiência. Aquele programa encontrava-se previsto no Decreto-Lei 

37/2018, regulado na portaria 230/2018 de 17 de agosto. Para a concretização daquele 

programa o orçamento de Estado de 2019 consagrou uma verba no valor global de 

quarenta milhões de euros. Nos termos da legislação que ali referiu, para que fosse 

possível a candidatura ao Programa 1º Direito era condição essencial, que os municípios 

apresentassem junto do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, uma estratégia 

local de habitação que, após ser aprovada, permitia os municípios aceder aos apoios 

financeiros, previstos no orçamento de Estado. Aqueles apoios eram concretizados da 

seguinte forma, arrendamento para sub-arrendamento, reabilitação, construção e 

aquisição de imóveis. De acordo com informação prestada em março passado pelo 

Gabinete do Ministro das Infraestruturas e Habitação, cerca de 75 municípios 

encontravam-se a ser acompanhados pelo IRU na elaboração daquela estratégia local de 

habitação, tendo em vista o acesso aos fundos previstos no Orçamento de Estado. Leiria 

não era um desses municípios, não apresentou nem mostrou intenções de apresentar 

uma estratégia local de habitação que lhe permitisse aceder aquele apoio financeiro. 

Leiria esgotava toda a sua política de apoio social, em bolsas de estudo de valor irrisório e 

em apoio logístico a IPSS, para depois irem ali discutir orçamentos de valor superior a 

cem milhões de euros, a serem gastos na sua maioria em mercado, pavilhão, Avenida 

Heróis de Angola, festividades. Contudo havia uma coisa que aquele Executivo sabia 

fazer, aproveitava todos os apoios financeiros externos, por forma a fazer obra com o 

mínimo custo possível. Estranhava a forma como Município estaria a desperdiçar aquela 

verba destinada a ajudar famílias que vivam em condições indignas, no Concelho. Um 

levantamento nacional das necessidades de realojamento habitacional que tinha sido feito 

pelo IRU em fevereiro de 2018 e de acordo com a informação prestada pela Câmara 
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Municipal, não existia no Concelho uma única família a realojar. Num estudo elaborado 

pela Câmara, constatou-se que 40% por cento dos edifícios da zona histórica estavam a 

necessitar de obras de conservação e/ou reabilitação. Algo estava errado naquela 

informação pois, bastava ler a notícia do JN, para perceber que existiam famílias a 

necessitar de intervenções urgentes nas suas habitações. Estavam identificadas em Leiria 

três áreas de reabilitação urbana, Centro Histórico, Nossa Senhora da Encarnação e 

Arrabalde D’Aquém. Em todos os programas estratégicos daquelas três áreas de 

reabilitação, não encontrou uma única linha referente à preocupação do edificado 

habitacional, a não ser daqueles que revelavam interesse histórico. O Município varria 

para debaixo do tapete, as necessidades especiais dos seus habitantes e assistiam a uma 

gentrificação e especulação imobiliária do Centro Histórico, que tinha expulsado os seus 

habitantes e como eles parte da identidade de Leiria. Perguntou ao Presidente da 

Câmara, por que razão Leiria não fazia parte dos 75 municípios que apresentaram junto 

do IRU uma estratégia local de habitação que permitisse candidatar-se ao apoio financeiro 

previsto no programa de apoio à habitação de famílias carenciadas, 1º Direito.------------- 

Intervenção do deputado Teófilo Santos PSD/MPT------------------------------------

Cumprimentou os presentes. Começou e disse que estava preocupado, quando em 2017 

os deputados do PSD disseram que estavam abertos a tudo que a população de Leiria 

precisasse. Continuou e disse que em relação ao Aeroporto de Monte Real, quem o tinha 

defendido tinha sido Coimbra. O presidente do Turismo disse que o Aeroporto de Monte 

Real era importante e seria uma alternativa a curto prazo. Referiu também o Hospital que 

estava na mesma situação a Câmara, os deputados e os vereadores não tinham feito 

nada, reafirmou que Leiria estava acima dos partidos. Em Leiria viam transferências, 

obras programadas, não as viam. O Mercado Levante a Feira de Maio o Mercado 

Municipal, mas onde estava a programação para ter parques de estacionamento. 

Questionou, se as obras que iam ser feitas para instalar as finanças no estádio, iam ter 

parque de estacionamento. Reafirmou, que tinham que planear a curto e longo prazo e 

isso chamava-se gestão. Continuou e disse que Leiria tinha os impostos mais caros era 

verdade que tinha descido o IMI, mas faltava o resto dos impostos. A população estava 

sobrecarregada com problemas fiscais, que era a mais elevada da Europa, naquele 

momento, embora com aumento de salários, existiam muitas classes de trabalhadores 

contra o governo. Lembrou que as eleições Europeias estavam aí e que tínhamos uma 

extrema-direita perigosíssima, onde encontrávamos sindicatos da polícia. Lembrou os 

coletes amarelos em França que eram tanto da esquerda-direita como da extrema-

esquerda. A Europa precisava de um Bloco Central, o PS, o PSD, iriam fazer a fronteira 

contra os extremismos. Era isso que precisavam e não de guerras pessoais e de ética que 

era mais importante, que a legislação. Os jovens não queriam saber de política pois, os 
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políticos na Assembleia só discutiam as relações familiares dos membros. Devia-se 

discutir qual era o ordenado que se dava aos jovens, como os iam colocar no interior pois 

eram esses que constituíam a extrema-direita. Em Leiria tinham que arranjar alternativa 

e não era esquecer o hospital, mas deviam estar todos a dar apoio. Continuou e disse que 

ninguém os ouvia nem queria saber deles. As zonas industriais não cresciam. Continuou a 

apelar à união para tornar a cidade melhor, defender a Europa pois tinham os Estados 

Unidos o Putin o radicalismo. Os políticos tinham que se respeitar uns aos outros, terem 

dignidade e ser profissionais.---------------------------------------------------------------

Intervenção do deputado António Santos – PCP---------------------------------------

A revolução de Abril fazia 45 anos comemorá-la naquele dia era ter presente o significado 

profundo daquele processo libertador e valorizar as suas conquistas, não esquecendo 

quem sempre as tinha defendido e quem desde a primeira hora as tinha atacado. Era ter 

bem presente que o seu grande protagonista tinha sido o povo português e que os 

militares de Abril a quem prestavam a devida homenagem foram o povo fardado, a lutar 

dia após dia para que os seus valores vivessem, florescessem e fortificassem no presente 

e no futuro de Portugal. Abril não tinha surgido do nada por geração espontânea tinha 

sido o culminar de um processo de luta libertadora, tão longa como tinha sido a ditadura 

fascista. Um processo onde tantos filhos do povo tinham dado com dedicação e coragem 

heróica, tudo o que tinham incluindo em muitos casos a própria vida. Uma luta 

libertadora contra o colonial fascismo, também dos povos das ex-colónias, pela 

emancipação e independência nacionais contra o colonial fascismo. Nenhum povo podia 

ser realmente livre, se oprimisse outros povos. O fascismo e os seus crimes hediondos 

não podiam e não iriam ser ocultados ou silenciados. A resistência tenaz da luta intrépida 

para que Abril fosse possível não seriam esquecidos, antes lembrados e honrados como ia 

de novo acontecer com a inauguração no Distrito, do Museu Nacional da Resistência e 

Liberdade na Fortaleza de Peniche no dia 27 de Abril, com a presença do senhor primeiro-

ministro António Costa, filho do lutador antifascista e do conselheiro de estado Domingos 

Abrantes, antigo prisioneiro político desse cárcere de Peniche. A revolução de Abril foi um 

ato de soberania por um povo determinado a decidir livremente o seu destino. A 

constituição de Abril consagrava um país soberano e aberto ao mundo solidário, com 

todos os povos, empenhado na construção da paz, da cooperação e do progresso. Quando 

pela Europa e pelo mundo as forças mais negras e perigosas levantaram-se de novo, até 

pela força de violências, cedências e cumplicidades abjetas e preocupantes que chegavam 

ao poder ficava ali, o compromisso deles de luta pela liberdade, a democracia, a justiça 

social e o progresso. Continuavam a bater-se por Portugal democrático desenvolvido justo 

e soberano. Consequentemente já no próximo dia um de maio, Dia Internacional dos 

Trabalhadores iam estar em Leiria a lutar por novos avanços e aproveitou para convida-
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los a estar presentes e participar nas Comemorações do 25 de Abril se iam realizar em 

Leiria. Viva o 25 de Abril, fascismo, nunca mais, viva a liberdade e o progresso.-----------

Intervenção da deputada Ana Carla Gomes – PS --------------------------------------

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

“ Começo por cumprimentar o Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Leiria 

e na sua pessoa todos os presentes.----------------------------------------------------------- 

Na qualidade de deputada desta Assembleia, venho realçar a iniciativa da Câmara 

Municipal de Leiria, nomeadamente do Pelouro da Juventude e do Desporto, liderado pelo 

Exmo. senhor vereador Carlos Palheira, que tem vindo a promover um Ciclo de Debates 

Juvenis nas Escolas Secundárias do Concelho entre os estudantes do ensino secundário e 

representantes das diversas juventudes partidárias.------------------------------------------ 

Como docente de alunos deste nível de ensino, não posso deixar de me congratular com 

esta iniciativa, na medida em que os jovens se alheiam da política, muitas vezes, porque 

não possuem informação e consideram que o mundo da política é distante da sua 

realidade. Estes debates permitem dar a conhecer as Juventudes Partidárias, levando a 

um conhecimento mais alargado das ideologias defendidas pelos vários partidos, 

aproximando os jovens do que será o futuro da sua comunidade e do seu país e 

mostrando-lhes que eles podem e devem participar ativamente nos seus destinos.------- 

O Ciclo de Debates Juvenis pretende facilitar a aproximação dos jovens à política na 

escola, local onde passam grande parte do seu tempo e fortalecer a sua capacidade de 

intervir na sociedade civil, na defesa dos seus direitos e no exercício de uma cidadania 

plena.------------------------------------------------------------------------------------------ 

O ambiente das sessões caracteriza-se por ser informal e descontraído, para que haja 

maior ligação entre os oradores e os participantes e para que a informação flua sem 

condicionalismos, não existindo temas específicos e procurando-se perceber quais as 

necessidades e expectativas dos jovens relativamente a quem os representa e quais os 

temas considerados pertinentes, para que possam fazer parte da estratégia de juventude 

do Município.------------------------------------------------------------------------------- 

Tive o privilégio de assistir a um destes debates e de, posteriormente, conversar com os 

alunos envolvidos que, efetivamente consideraram uma iniciativa muito interessante, até 

porque muitos deles irão votar este ano pela primeira vez e sentem necessidade de ser 

esclarecidos e de conhecer as várias ideias defendidas pelos vários partidos.--------------- 

Por isso, espero que esta seja uma iniciativa para continuar, em prol da defesa da 

democracia no nosso Concelho. Obrigada!”--------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado João Cunha – PSD/ MPT -----------------------------------

Cumprimentou os presentes. Começou e disse que gostava de se associar ao voto do 

PCP, a propósito do 25 de Abril, uma saudação efetiva à liberdade, em todos os pontos do 
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globo e contra todas as ditaduras inclusivamente as que eram reconhecidamente, 

esmagadoras de todos os direitos humanos. A propósito do Regulamento de Zonas de 

Estacionamento, de duração limitada do Município de Leiria, relativamente aos cartões de 

residentes que permitiam o estacionamento nessas zonas. A população estava a 

envelhecer, pessoas que por razões de saúde, não conseguiam revalidar a carta de 

condução. Essas pessoas têm veículo e familiares que os podem conduzir. O regulamento 

que estava em vigor exigia no artigo 11º número 1, carta de condução válida, estava a 

colocar à margem aqueles cidadãos que se viam privados daquela possibilidade. Esta era 

uma realidade na cidade de Leiria e ele pedia que fosse proposta uma alteração àquele 

Regulamento, para permitir que aqueles cidadãos não ficassem marginalizados.----------

Intervenção do deputado Fernando Elias – PS ----------------------------------------

Cumprimentou os presentes. Como era do conhecimento público a autarquia tinha um 

projeto Educativo Municipal designado, Leiria Concelho Educador. Aquele projeto 

afirmava-se como um documento orientador das políticas educativas, com uma natureza 

multissectorial inovadora, que assentava no trabalho colaborativo todos cidadão, na 

orientação para a formação integral e inclusiva de todos os indivíduos na construção de 

um bem comum transversal à comunidade. Tinha como missão consolidar Leiria como 

Conselho de Educação e Cultura, inovador, criativo, de excelência através da articulação 

de estratégias e de recursos. A metodologia daquele projeto tinha promovido a 

diversificação pedagógica e a inclusão. Afirmava-se como uma plataforma de 

enriquecimento projetos pedagógicos, com cerca de cinquenta e oito programas, projetos 

e ações específicos e comuns a todo o Concelho de Leiria através da ativação de registos 

de natureza formal, não formal e informal. O conjunto de propostas que integrava aquele 

projeto desenvolvia-se no respeito das necessidades do território educativo. O Município 

de Leiria tinha-se candidatado com aquele projeto educativo, ao concurso da Rede de 

Autarquias Participativas. Aquele concurso atribuiu o prémio boas práticas de 

participação, que era uma iniciativa de caráter anual desenvolvida pela Rede Autarquias 

Participativas e que visava contribuir com um incentivo à implementação, disseminação e 

valorização das práticas inovadoras, desenvolvidas em Portugal. O Município de Leiria era 

um dos cinco municípios selecionados na fase final. Naquele momento estava a decorrer 

fase de votação daqueles projetos finalistas que reconhecia a qualidade e o mérito, o 

sentido e alcance daqueles projetos. Enquanto deputado e profissional da educação com 

quarenta anos de serviço, comunicar a todos deputados e cidadãos que os 

acompanhavam que era indispensável votar naquele projeto pois, o Concelho devia 

orgulhar-se reconhecer isso mesmo. Votar naquela candidatura era colocar e dar projeção 

a Leiria numa oportunidade única, barata, objetiva e de raiz familiar onde todos podiam 

comungar do mesmo princípio, Leiria Concelho Educador. O melhor investimento que se 
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podia fazer na projeção de Leiria, capital da educação, capital da cultura. A votação 

pública decorria até ao dia 26 de abril, mediante registo prévio dos votantes na página. 

Era um momento fundamental para a valorização e reconhecimento de Leiria como 

Concelho Educador e que exige a participação de todos. Sensibilizou todos a votar 

naquele projeto, utilizando para isso a página do Facebook do Município de Leiria.--------- 

Intervenção do deputado Domingos de Carvalho – PSD/MPT------------------------

Cumprimentou os presentes. Começou e disse que a democracia era o pior de todos os 

regimes à exceção de todos os outros, palavras de Winston Churchill levavam-no a refletir 

pois, estavam a celebrar os 45 anos do 25 de Abril, sobre qual o caminho que levávamos 

a nossa democracia. Abordava aquele tema era porque considerava que a democracia era 

um regime no qual também existiam lutas, sem guerras nem opressão, direta mas na 

verdade era um regime no qual se cultivava muita hipocrisia, populismo, falsidade quer 

entre os partidos, quer dentro dos mesmos, para a população. Continuou e disse que 

tinha sabido que o sistema de saúde na região tinha levado à seguinte situação. Um 

utilizador de língua gestual que necessitasse de recorrer por exemplo à urgência, o 

hospital que tinha intérpretes para as diversas línguas, não tinha para a língua gestual. 

Alguém, com essa necessidade que recorresse ao hospital ou centro de saúde, ou ia 

acompanhado de um familiar, ou amigo que possa servir de tradutor, ou não tinha forma 

de ser entendido.--------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Assembleia pediu ao deputado que lesse o voto de pesar sobre a 

Catedral de Notre Dame de Paris.---------------------------------------------------------------

Intervenção do deputado José Pereira dos Santos – PS------------------------------

Cumprimentou os presentes. Começou por dar vivas ao 25 de Abril que embora jovem 

sentiu com muita força o que significava Abril. Não viveu em França, mas passava lá as 

férias onde teve a oportunidade de viver num país, em liberdade. Este país, França, 

contrastava com o país cinzento e apagado em que os portugueses viviam. Quando 

chegou a liberdade foi com imensa alegria que a saudou e mantem-se ainda um convicto 

democrata. Essa democracia apreendeu-a na Europa e em resposta ao deputado Teófilo 

Santos também era um Europeu convicto. Continuou e disse que pensava que o futuro da 

Europa passava pela cultura que tinha naquele dia sofrido um revés muito grande, com o 

que se estava a passar em Paris. A Europa só se poderia impor ao mundo, através das 

humanidades e da cultura, porque tecnologicamente o mundo era muito semelhante e 

não estavam na dianteira, por isso deviam estar ao lado de outros gigantes como os 

Estados Unidos a China ou o Japão. Nas Humanidades na cultura no espírito europeu, 

tinham sido pioneiros, a democracia que uma parte do mundo inteiro queria prosseguir 

impor era uma criação europeia. Quando se juntaram Jerusalém, Atenas e Roma deram a 

mais prodigiosa civilização que o planeta conheceu, mesmo com muitas tragédias pelo 
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meio era o melhor local do mundo para viver. Continuou e disse que viver naquela parte 

do planeta tinha que ver também com a saúde e com os hospitais. Esse problema era um 

mal europeu, as populações envelheciam e tinham mais necessidades de cuidados de 

saúde. As urgências eram o primeiro lugar onde iam quando tinham um problema de 

saúde como por exemplo uma constipação. As urgências não foram criadas para isso mas 

para problemas mais graves. As pessoas esperavam por vezes seis a sete horas, não no 

Hospital de Leiria mas noutros, como por exemplo a Inglaterra e a França que tinham as 

piores urgências da Europa. O Hospital de Leiria tinha um problema nas urgências, mas 

por detrás das urgências o Hospital funcionava bem. Continuou e disse que ele próprio 

bem como familiares e amigos, já tinham estado internados no Hospital de Leiria e só 

podia dizer muito bem das equipas médicas dedicadas. Referiu a limpeza dos quartos a 

tranquilidade, que eram qualidades a assinalar. A atual equipa dirigente do Hospital de 

Leiria era mais ambiciosa, queria criar um grande Centro Hospitalar entre Lisboa e 

Coimbra, mas a ambição não teve os meios que pretendia. Continuou e disse que tinha 

ouvido ali numa Universidade para Leiria, podiam sonhar mais alto inclusive com uma 

Faculdade de Medicina em Leiria. Para isso, um bom Centro Hospitalar com todas as 

valências era o primeiro passo tinha sido o sonho do atual presidente demissionário do 

Hospital de Leiria. Leiria merecia ter um Hospital de referência. Fez referência ao incêndio 

que estava a ocorrer na Catedral de Notre Dame em Paris e leu o voto de pesar.----------- 

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

A Catedral de Notre Dame de Paris é, ou era, um dos mais belos exemplares das 

catedrais góticas, que nas palavras de vários poetas e historiadores, parecem mãos 

erguidas a tentar atingir as estrelas para chegar ao céu. Em Notre Dame de Paris, situou 

Victor Hugo o sensível Quasimodo, corcunda pleno de ternura e afeto, em vivo contraste 

com a sua imagem exterior. Notre Dame de Paris era bela por dentro e por fora, era um 

poema em pedra que bem espelhava o génio europeu em geral e francês em particular, 

que o mundo inteiro admira, respeita e venera. O fogo pode destruir a matéria, mas não 

destruirá o espírito, nem o génio humano que a ergueu e certamente a reerguerá. Não 

será a mesma, mas será a expressão da imortalidade de Paris e da sua alma.-------------- 

Parafraseando Miguel Torga:------------------------------------------------------------------- 

“Arde a seara, mas dum simples grão------------------------------------------------------ 

Nasce um trigal novo.------------------------------------------------------------------------ 

Morrem filhos e filhas da nação-------------------------------------------------------------- 

Não morre um povo.”------------------------------------------------------------------------ 

Ardeu a mais bela e emblemática catedral, mas não morreu o espírito que a ergueu.----- 
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A Assembleia Municipal de Leiria, reunida no dia 15 de abril de 2019, no momento em 

que uma das maiores jóias da cultura francesa, europeia e mundial está a ser destruída 

por um terrível incêndio e interpretando o sentir do povo do Concelho, apresenta ao povo 

de Paris e de França, através da sua embaixada em Portugal, um voto de profundo pesar 

e a total solidariedade perante tal catástrofe.”-------------------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e chamou o deputado Fábio Joaquim-----

Intervenção do deputado Luís Pinto – PS-----------------------------------------------

Cumprimentou os presentes. Fez uma referência e saudação ao 25 de Abril. Falou das 

comemorações do Concelho que naquele ano o movimento Associativo e Sindical tinha-se 

juntado ao Município de Leiria e tinham assim ao longo do mês de abril umas dignas 

comemorações e convidou todos os grupos presentes a inscreverem-se no jantar que ia 

acontecer no Estádio de Leiria. Continuou e dirigiu-se ao deputado Teófilo Santos que 

estava de acordo com ele no sentido de trabalharem todos independentemente dos 

partidos a que pertenciam, a favor de Leiria. Continuou e disse que apesar da 

negatividade do deputado Teófilo Santos a situação de Leiria não era assim tão negra. 

Disse que os deputados deviam dar o seu contributo com propostas concretas e deviam 

valorizar o que tinham de bom. O que o deputado Teófilo tinha dito sobre o Hospital de 

Leiria não correspondia à verdade. Felizmente, o Hospital de Leiria tinha um corpo de 

profissionais de grande categoria, que na maior parte das suas valências eram 

certificados nacional e internacionalmente. O Hospital tinha problemas que deveriam ser 

reivindicados à tutela. O Partido Socialista tinha vindo a acompanhar todo este processo. 

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

Dirigiu-se ao deputado Manuel Azenha e disse-lhe para não se preocupar com a área da 

habitação. Numa primeira fase estavam a reabilitar quatro bairros sociais, num valor 

superior a dez milhões de euros. Estavam também a reabilitar casas de pessoas 

carenciadas em articulação com as Juntas de Freguesia e ia seguir uma candidatura ao 

programa que tinha citado. Continuou e disse ao deputado Teófilo Santos tinha 

conseguido fazer três em um, ou era deputado Municipal, ou deputado à Assembleia da 

República, ou do Parlamento Europeu. Sabia que era candidato ao Parlamento Europeu 

tinha pena que não estivesse à frente para ter lugar garantido, mas não deixava de fazer 

referência a três coisas que poderiam ter que ver com o Município. Em relação ao Hospital 

numa reunião que tinha havido com a Ministra da Saúde em Lisboa, tinham equacionado 

três questões, a falta de recursos, a falta de construção de uma torre imprescindível para 

o desenvolvimento do Hospital e a resolução do parque de estacionamento interno. A 

única coisa que tinha sido conseguida até ao momento foi a libertação de fundos por 

parte das Finanças para a contratação de novos profissionais para o Hospital. Em relação 

à Base Aérea n.º 5, as notícias que tinham saído no jornal Sol, não tinham nada que ver 
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com o processo de Monte Real. Algumas pessoas poderiam pensar que Monte Real 

poderia servir para ser alternativa ao Montijo, isso era impossível. Tinham sempre 

assumido que queriam ter ali um aeroporto regional, internacional, que podia ir até dois 

milhões de passageiros ano. O processo estava a andar existia uma comissão nomeada 

pelo Governo que estava a desenvolver diligências e contactos necessários para 

apresentar o relatório. Relativamente às zonas industriais, nomeadamente o processo de 

Monte Redondo, ao contrário da expectativa do executivo tinham existido alguns 

contratempos pois, a declaração de interesse público que era a segunda vez que tinha 

sido devolvida, porque estavam a exigir que no registo das parcelas fossem buscar os 

antepassados, para localizar os proprietários e serem devidamente notificados, ficasse 

finalmente resolvida. Também quis partilhar a saudação ao 25 de Abril e salientou que 

era necessário fazer frente aos movimentos populistas, para que não colocassem em 

causa tudo o que era o nosso país. Continuou e disse que em relação ao sonho da 

Faculdade de Medicina gostariam que fosse uma realidade. A região de Leiria, situada 

entre Lisboa e Coimbra tinha sofrido uma série de reveses, por isso era altura de 

contrariar essa tendência e fazer exigências no sentido de ter um Hospital com as 

condições necessárias para dar resposta àquilo que eram as expectativas da população. 

O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o voto de solidariedade e pesar 

com o povo Francês. Foi votado por unanimidade e ia seguir para a Embaixada de França. 

Continuou e informou que tinha terminado o período antes da ordem do dia e iam entrar 

na ordem do dia. Os deputados tinham recebido o Edital portanto conheciam 

perfeitamente os pontos da ordem de trabalhos.--------------------------------------------- 

Ponto 1 Relatório do Presidente da Câmara sobre a atividade do Município e 

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

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. O senhor Presidente da Câmara disse que o 

relatório tinha sido distribuído e estava disponível para qualquer esclarecimento. O senhor 

Presidente da Assembleia perguntou aos deputados se queriam manifestar-se sobre o 

relatório.------------------------------------------------------------------------------------------

Intervenção do deputado António Santos – PCP --------------------------------------

Começou e disse que ia intervir sobre a atividade da Câmara. A atividade da Câmara 

desde a sessão de fevereiro estava simbolicamente marcada pela destruição de uma 

parte do percurso Polis junto às piscinas municipais. A destruição daqueles 2500 metros 

quadrados de zona verde pública ia no sentido inverso, ao que a sociedade e a sua 

população precisa. A destruição do circuito Polis junto ao rio, obras que aproximaram os 

cidadãos do rio, que permitiam que se marchasse, corresse ou passeasse tranquilamente 

entre verde era um precedente gravíssimo, porque passava a ser possível destruir 

espaços verdes públicos. O comportamento da Câmara naquele processo estava longe da 
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lisura, argumentar com a necessidade de construir estacionamento gratuito, não colhia e 

era uma hipocrisia, porque ocorria quando o problema era agravado, com a recente 

entrega a um promotor imobiliário privado, do parque de estacionamento das traseiras do 

Edifício 2000 e passou a ser taxado como o PCP, já tinha denunciado. Se a Câmara 

Municipal de Leiria quisesse contribuir para a criação de estacionamento gratuito no 

centro da cidade, não tinha privatizado aquele espaço de estacionamento e tinha deixado 

de cobrar taxas no desaproveitado parque de estacionamento da fonte quente, como o 

PCP já tinha proposto e reiterava. Se a justificação era instalação da Feira das terças e 

sábados, então isso era uma prova da falta de planeamento e visão a médio e a longo 

prazo do modelo de gestão, baseado no improviso, com pesados custos para o Concelho e 

para a população. Era contra o plano Municipal de adaptação às alterações climáticas 

aprovado em Setembro do passado ano e contra o PDM daquela zona. Desculpar-se com 

a construção do Jardim da Almuinha Grande e a sua disponibilização à população, para 

justificar a destruição de espaços verdes públicos já existentes era desculpa esfarrapada e 

outra hipocrisia. Leiria precisava de mais zonas verdes públicas e de outra política 

Municipal, aquela não servia, estava esgotada.------------------------------------------------ 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e chamou o vice-presidente para 

responder.----------------------------------------------------------------------------------------

Intervenção do vice presidente Gonçalo Lopes ----------------------------------------

Cumprimentou os presentes. Começou e disse que ia prestar alguns esclarecimentos 

sobre aquele tema. O estacionamento junto às piscinas, com a intervenção que foi 

realizada de ampliação do mesmo tinha passado de dez mil oitocentos e sessenta e seis 

metros quadrados, para treze mil trezentos e sessenta e seis metros quadrados. Com 

aquela intervenção criaram-se cento e um lugares de estacionamento para carros ligeiros 

e cinco, para viaturas pesadas ou autocarros. A zona verde em causa ficou diminuída em 

mil e novecentos metros quadrados, uma parte tinha ficado salvaguardada com a 

colocação de uma grelha de relva. As árvores que tinham sido retiradas foram 

replantadas, ao longo do circuito Polis e assim não tinha havido qualquer tipo de abate ou 

corte, associada ao espaço. Sobre a violação do PDM, a Câmara tinha solicitado parecer, 

à CCDR, para que se pudesse executar aquela obra, colocar naquela faixa junto à REN 

uma grelha de relva, pedido que tinha sido aceite e autorizado, pela entidade em 

referência. Relativamente ao plano Municipal às adaptações climáticas, importava dizer 

que o facto de terem replantado árvores, não comprometia os objetivos no que dizia 

respeito às preocupações ambientais. Esta medida evitava qualquer tipo de deslocalização 

do mercado para outra zona, que iria ter consequências para o que era o padrão de 

mobilidade já existente e aí sim poderiam estar a gerar mais emissão de gases, o que 

comprometia o plano Municipal de adaptação às alterações climáticas. Foi uma decisão 
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ponderada e analisada. O local onde decorria o mercado levante tinha uma dimensão 

aproximada de dezoito mil metros quadrados e recebia duzentos e trinta e sete feirantes, 

o facto de estar a ser construído o Jardim da Almuinha no local onde funcionava o 

mercado do levante de forma transitória, quando se realizava a Feira de Maio, obrigou à 

procura de lugares alternativos. De entre os lugares alternativos era necessário fazer um 

recenseamento efetivo, de quantos feirantes tinham direito a permanecer na feira. Foi 

iniciado um processo de recenseamento com a emissão de novos cartões e reduziram o 

número de feirantes para cento e noventa e quatro. Houve uma redução de 18% por 

cento de feirantes o que não resolveu o problema da necessidade de encontrar um 

espaço, que não seria de dezoito mil metros quadrados, mas ligeiramente inferior. 

Existiam quatro alternativas, o Jardim da Almuinha, a zona de estacionamento, sitio 

planeado quando foi iniciada a obra, mas foi colocada de parte essa opção porque o 

Jardim ainda não estava concluído e não era possível deslocar a Feira do levante para 

esse espaço. Esse espaço só tinha capacidade para receber cento e sete feirantes. Uma 

das consequências seria um aumento da circulação na avenida 22 de maio nas terças-

feiras e sábados, o que obrigaria ao corte de uma das faixas de rodagem, com sérios 

problemas de segurança. O mercado do Falcão, também foi colocado como uma das 

hipóteses, mas a deslocação dos feirantes para um local distante iria ser prejudicial pois, 

o consumidor habitual não se iria deslocar ao mesmo devido à distância. As opções 

restantes eram o estacionamento junto ao Mercado Municipal, ou junto às piscinas. O 

estacionamento do Mercado Municipal tinha cerca de sete mil e seiscentos metros 

quadrados, 42% por cento, do mercado atual, era o estacionamento privilegiado da zona 

por isso foi colocada de parte, aquela opção. O estacionamento das piscinas, que podiam 

colocar feirantes à volta da mesma, existia a possibilidade de ser estendido até ao ponto 

do circuito Polis. Este espaço tinha quinze mil metros quadrados, correspondia a 84% por 

cento do mercado atual, em termos de dimensão. Foi encurtada a dimensão do espaço 

ocupado por cada um dos feirantes e foi possível instala-lo todos.---------------------------

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e passou ao Ponto número 2 Documentos 

de Prestação de Contas do Município de Leiria de 2018 - Apreciação, discussão e 

votação. Perguntou ao Presidente da Câmara se queria prestar algum esclarecimento, ao 

que ele respondeu não, tendo em conta que os documentos tinham sido entregues aos 

deputados. O senhor Presidente da Assembleia solicitou as inscrições para aquele ponto. 

Intervenção de Domingues Carvalho – PSD/MPT -------------------------------------

Começou e disse que era suposto que a forma de todos os deputados daquela Assembleia 

que se inscreviam fosse rigorosamente igual. Quando era aberto o período de inscrições 

era suposto que todos os deputados levantassem a mão e a inscrição fosse teoricamente, 

de acordo com a forma como ela era levantada. Todos os deputados deviam conseguir 
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perceber, porque estavam a falar de estratégias políticas e não de fretes políticos, quem e 

como se inscreviam pois, era um direito que os deputados tinham.-----------------

Intervenção do deputado Pereira de Melo – PSD/MPT--------------------------------

Cumprimentou os presentes. Antes de entrar no Ponto 2 quis esclarecer os presidentes 

das Juntas que tinha votado a favor da Moção apresentada pelos mesmos, sobre as 

suiniculturas. Não acedeu ao pedido do senhor Presidente da Junta de Santa Eufémia e 

Boa Vista, Mário Rodrigues, com convicção pois, concordava com a Moção e como tal 

tinha votado a favor. O desafio que tinha feito resultou. Após a intervenção dele talvez 

violenta e pedia desculpa por isso, verificava que a atuação dos presidentes das Juntas 

tinha passado a ser mais eficiente. Alguns presidentes das juntas tinham ido apresentar 

problemas das suas Freguesias que eram contra atitudes do Governo Socialista, 

nomeadamente o caso de Monte Redondo e Carreira. A presidente de Junta Céline Gaspar 

tinha vindo defender e muito bem o seu Colégio, mas que era contra orientações do 

próprio Governo. Os presidentes de Junta de Freguesias deviam defender as mesmas, e 

não atuar de acordo com o que lhes era proposto, se não estivessem de acordo. 

Relativamente ao ponto 2, quem desempenhava funções de importância na sociedade 

devia regularmente explicar, o que andava a fazer, como o fazia e porque o fazia, quanto 

gastava e o que ia fazer a seguir. Devia também assumir todas as responsabilidades 

correntes do seu agir e dos respetivos resultados. O setor público apresentava algumas 

características que diferenciavam as suas entidades, das do setor privado, desde logo, 

por não terem como objetivo a geração de lucro, mas sim o fornecimento de bens de 

prestação de serviços públicos. Atendendo à especificidade do contexto institucional das 

entidades públicas, assente no facto dos rendimentos do setor público serem 

maioritariamente oriundos de impostos e contribuições, cobrados com força obrigatória às 

famílias, às empresas, à generalidade dos agentes económicos era evidente que 

contribuintes pretendessem saber a afetação e a respetiva eficácia, desses recursos. No 

que respeitava ao setor público existia uma necessidade de saber se os serviços 

prestados iam de encontro às necessidades dos utentes, desses mesmos serviços. Para 

conhecer avaliar, reportar e gerir os recursos públicos, devia o órgão executivo submeter 

à aprovação o relatório de gestão e demais documentos de prestação de contas, 

referentes ao exercício económico de cada ano. O documento de prestação de contas 

apresentado pelo Município de Leiria de 2018 estava organizado de uma forma que 

privilegiava a sua leitura por um técnico oficial de contas, que visava fundamentalmente 

um exercício de contabilidade. Da sua leitura podia-se concluir se tinha existido lucro ou 

prejuízo. Esta gestão do executivo só visava lucros, que esquecia o fornecimento de bens 

e a prestação de serviços públicos. O relatório de gestão aparecia diluído no documento, 

sem apresentar os objetivos fundamentais que se pretendiam atingir, os resultados finais 
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e qual o seu custo. O planeamento se existia, parecia dependente fortemente de projetos 

financiados por comparticipações da União Europeia. Os projetos importantes como da 

mobilidade do Concelho eram sucessivamente adiados. As obras não se tinham 

conseguido realizar, devido à teia burocrática que envolvia muitas delas. Era a 

justificação apresentada. Um executivo no terceiro mandato devia saber antecipar os 

empecilhos burocráticos, as constantes alterações ao plano plurianual de investimentos, 

originava uma alteração das prioridades e os documentos não eram atempadamente 

elaborados e analisados. Perante o exposto e como não era possível avaliar as contas 

devido à forma como estavam apresentadas pois, deviam ser apresentadas em exel, o 

que iria permitir analisa-las, descobrir anomalias, como por exemplo, reservas e despesas 

de mais de um milhão de euros, apresentadas na rubrica, outros. Nalguns casos chegava 

a cinco milhões de euros, o abate de um equipamento que nunca foi produzido, que tinha 

tido um custo na ordem de doze mil euros, não poderia votar favoravelmente aquele 

documento, pelo que votaram contra.---------------------------------------------------------

Intervenção do deputado António Santos – PCP -------------------------------------

Cumprimentou os presentes. Começou a falar sobre a prestação de contas de 2018. A 

Câmara do PS não gostava de ouvir as verdades, mas de ano para ano, os saldos 

aumentavam e acumulavam-se de uma maneira inacreditável. Denunciaram o colossal 

saldo de mais de trinta e nove milhões de euros. Em 2018 o saldo atingiu o valor absurdo 

de quarenta e nove milhões de euros. Aquele valor improdutivo que tinha estado sempre 

a crescer há vários anos, representava descontando o saldo que vinha de 2017, sessenta 

e dois e meio, quando no ano anterior tinha sido, quase cinquenta e sete, mais do que o 

de 2016. O saldo era maior do que todo o investimento no ano, em sessenta e cinco por 

cento e de 2017 para 2018 o valor do saldo deu um saldo de mais de vinte e cinco por 

cento, por isso era ridículo vir-se dizer que estava inscrito no relatório que as aquisições 

de bens de capital, investimento direto tinham aumentado oito por cento. O saldo tinha 

aumentado ao ritmo, três vezes maior que aquele investimento. Se considerassem aquele 

investimento e as transferências de capital para as Freguesias e Associações num total de 

2018, só tinha aumentado três por cento. Daquela maneira, o crescimento do saldo tinha 

aumentado sete vezes e meia mais depressa, de que o investimento total. Aquilo era um 

desastre para o Concelho. Aqueles excedentes orçamentais, completamente anormais 

eram a prova viva de uma gestão com fraca capacidade de execução, à deriva e sem 

projeto válido para as populações e para o desenvolvimento do Concelho. Chegava de 

dizer que aquilo era para investimento a realizar nos próximos anos, o dinheiro não era 

para utilizar no desenvolvimento do Concelho estava afeto a investimentos que iam ser 

usados nos próximos dois anos, era preocupante. Para esgotar um saldo daquele 

tamanho em dois anos, mesmo sabendo que no ano 2021 iriam haver eleições, só com 
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obras megalómanas e muito dinheiro mal gasto. Todos os anos havia um grande desvio 

negativo, do que era previsto e do que era executado. Numa situação de grande 

abundância de dinheiro o grau de execução tinha sido de quarenta e nove por cento, pior 

do que em 2017. Numa previsão de sessenta milhões e duzentos de vinte e cinco mil 

euros, só tinham sido executados vinte e nove milhões de euros. Com dinheiro nos 

cofres, a Câmara não resolvia os atrasos, nem fazia a devida manutenção das 

infraestruturas. O PS não queria, não sabia, não estava em condições de usar os muitos 

recursos humanos, técnicos e financeiros, para responder aos interesses das populações e 

do desenvolvimento do Concelho. Responsável pela má gestão, que estavam a assistir em 

Leiria, a apreciação que faziam à gestão municipal de 2018 era muito negativa.------------ 

Intervenção da deputada Telma Curado – PS -----------------------------------------

Cumprimentou os presentes. Relativamente aos documentos de prestação de contas de 

2018, cumpriam apresentar os factos mais relevantes. Observava-se um aumento do 

investimento nos últimos quatro anos, em mais sessenta milhões de euros. O 

investimento de 2018 foi superior em mais de 200% por cento, face a 2015 e superior em 

cerca de 8,5% por cento face ao ano anterior. Observou-se igualmente uma redução da 

dívida, na ordem dos 70% por cento deste 2009 e consequentemente na canalização de 

verbas disponíveis para fazer mais investimento. As despesas de capital ascenderam a 

cerca de trinta milhões de euros, financiadas em apenas cinco milhões de euros por 

receitas de capital. Só era possível ter aqueles níveis de investimento adicionais num 

montante de cerca de 25 milhões de euros, porque os níveis de poupança da despesa 

corrente permitiram o autofinanciamento do investimento. Inédito era liderança pelo 

exemplo. Observava-se uma redução do prazo médio de pagamentos de vinte e sete dias 

em 2013, para seis dias em 2018. Pagar a horas, significava comprar melhor. Em 2018 

foram transferidos cerca de trinta milhões de euros de imobilizado em curso, para 

mobilizado firme, por forma a suprir a reserva da certificação legal de contas. Nos últimos 

cinco anos aquelas transferências ascenderam a cerca de oitenta e seis milhões de euros, 

num esforço significativo de registo de bens, com o objetivo de regularizar situações que 

transitavam do passado. Decorrente do esforço referido anteriormente, ocorria um 

impacto negativo na despesa corrente, por via atualmente das amortizações. O aumento 

da mesma correspondia exatamente ao valor daquelas, era preciso clarificar aquilo. O 

aumento e IMT e do IMI, únicas rubricas com aumentos relevantes era fruto, não do 

aumento de impostos ou taxas municipais, mas da dinâmica económica do Concelho por 

via do aumento do número das transações ocorridas e que da conclusão de novos imóveis 

cadastrados, por isso sujeitos a imposto. A dificuldade em estimar determinadas receitas, 

os níveis de execução orçamental rondavam os 100% por cento, o que evidenciava um 

orçamento com preocupações de aderência à realidade. As taxas municipais sofreram 
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uma redução de 60% por cento. A taxa da derrama não tinha aumentado e manteve-se a 

isenção para as empresas com volumes de negócios inferior a, cento e cinquenta mil 

euros, que já se encontrava em vigor em 2017. Era por isso evidente, o esforço de 

consolidação financeira do Município, com claras vantagens para os agentes económicos 

locais e para os munícipes era prova de que o caminho percorrido era o caminho certo, 

muito obrigada.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Cumprimentou os presentes. Em relação às contas disse que não eram uma associação 

por isso a obrigatoriedade do voto da Assembleia não fazia sentido. Os grupos municipais 

não tinham possibilidade de verificar exaustivamente as contas apresentadas, portanto 

tinham que fazer fé no parecer apresentado pelo revisor oficial de contas. Tinham uma 

questão que era a apreciação das contas pelo lado político. Pelo lado político 

desembocavam nalgumas questões que eram preocupantes. Relativamente ao Hospital, 

não iam ser feitas as obras necessárias de valorização do mesmo, que eram importantes 

para a região, porque as Finanças não tinham deixado. Existia uma premissa no relatório 

de contas apresentado, que continha um erro grave. Estabelecia como base dados de 

2017 que davam naquele momento a economia europeia, mundial e em particular dos 

nossos clientes, em expansão. Sabiam que não era assim, que as economias em 

particular dos principais clientes estavam em contração, existiam revisões em baixa dos 

projetos de evolução das economias dos diferentes países, inclusive do nosso. Todos os 

cenários que podiam perspetivar que aquilo que ao longo de vários anos, três anos 

consecutivos, tinha resultado em transferência de saldos decorrentes de investimentos 

financiados pela União Europeia, em que participava a Câmara. O crescimento da 

economia estava em baixa, como se previa e a única forma que o Ministro das Finanças ia 

ter para garantir o cumprimento do défice dentro do que era esperado era aumentar de 

forma significativa as cativações. O que se podia concluir não seria de perspetivar que 

fosse possível a Câmara Municipal poder vir a executar um plano, de investimentos que 

tinha vindo a adiar sucessivamente. Continuavam a transferir saldos e dali a um ano iam 

estar ali a falar da nova transferência de saldos. Em relação aos pagamentos e redução 

dos prazos dos mesmos, a possibilidade de isso significar uma vantagem na aquisição de 

serviços devia estar refletida em descontos de pronto pagamento.--------------------------- 

Intervenção do deputado Luís Pinto – PS----------------------------------------------- 

Começou e disse que continuavam as mesmas acusações e naturalmente a mesma 

defesa. Deviam ficar de uma vez por todas esclarecidos, que a questão das transferências 

de saldos decorriam da Lei pois, eram uma obrigatoriedade criada desde que a troika se 

tinha instalado no país, para evitar dívidas e despesismo por parte dos Municípios. 

Quando se orçamentava um projeto tinha que se ter dinheiro para o concretizar. Nos 
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próximos anos iriam ter aqueles saldos porque as grandes obras como a da Avenida 

Heróis de Angola, ou do Pavilhão Multiusos eram obras de muitos milhões de euros, que 

em termos burocráticos levavam o seu tempo. O dinheiro para essas obras deveria estar 

cativo os anos necessários, até à sua conclusão. O Partido Socialista orgulhava-se de 

poder apresentar saldos positivos em vez de deixar dívidas para as gerações futuras, era 

o exemplo que queriam dar de rigor, boa gestão e transparência. A Câmara tratava todas 

as Freguesias independentemente da cor política, da mesma forma pois, queria o 

desenvolvimento harmonioso de todo o Concelho. Tinham critérios iguais para todas as 

Freguesias no que dizia respeito ao asfaltamento das estradas, intervenções nos 

cemitérios, nos equipamentos desportivos e sociais, situação permitida pela boa gestão 

financeira da Autarquia. Esse rigor permitiu a recuperação financeira do Município. Ao 

nível da intervenção em espaços verdes o Partido Socialista era um exemplo no Concelho, 

a começar com o projeto Polis e cumpriram projetos que tinham mais de vinte anos. 

Estavam para ser anunciados mais espaços verdes pois, era essa uma preocupação do 

executivo da Câmara. Estavam a construir um futuro onde existisse emprego, 

desenvolvimento e um território onde desse prazer e vontade de viver.---------------------

Intervenção do deputado João Cunha – PSD/MPT-------------------------------------

Começou por dizer que tinham acabado de ouvir os deputados na descrição de um 

Município no país das maravilhas. De facto a realidade era mais dura pois, eram os 

munícipes que estavam a pagar a fatura. A política de juntar dinheiro todos os anos, para 

dizer que eram bons gestores, colocava em cima do cidadão do Concelho a carga fiscal 

que estavam a assistir. O saldo de gerência que tinha atingido o saldo final de quarenta e 

oito milhões de euros, descontavam a execução do plano plurianual de investimentos, de 

vinte e nove milhões dava uma diferença de dezanove milhões, que era o dinheiro que 

estava guardado. Essa diferença já atingia praticamente vinte milhões de euros. A 

realidade era essa a concretização de projetos, que eram necessários executar tinham 

sido sucessivamente adiados, o que era habitual no Partido Socialista pois, a nível 

nacional era exatamente a mesma coisa. Continuou e disse, que a questão da boa gestão 

era a política do montinho.---------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado José Pereira dos Santos – PS ------------------------------ 

Começou e disse que as despesas e as dívidas pagavam-se e tinham que ganhar para 

elas, ou antes de as fazer, ou depois. A Câmara liderada pelo PSD fazer as dívidas e 

depois pensar em pagá-las. O deputado Manuel Azenha veio dizer que a Câmara fazia 

obras baratas e o deputado Domingos Carvalho disse que pagar bem não lhes fazia 

poupar dinheiro porque os autos de medição eram de orçamento que já estavam feitos. 

As Câmaras que pagavam mal e a nossa era uma delas, nem os empreiteiros concorriam 

pois sabiam que só iam receber daí a dois anos. A Câmara não tinha quem fizesse as 
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obras ou tinha por preços que já incluíam o valor acrescido, pelo facto de terem de estar 

dois anos à espera para receber. Naquele momento a Câmara quando lança uma obra 

tem quase sempre candidatos para a fazer. O deputado tinha anunciado um 

abrandamento da economia, logo uma redução da receita, por isso era prudente ter o 

dinheiro guardado para garantir a execução das obras. Mesmo que fosse necessário 

recorrer ao crédito, sendo uma Câmara que pagava atempadamente as sua contas teria 

mais sucesso na aquisição de crédito. O IMI, em Leiria estava no nível mínimo, a derrama 

tinha isenção para empresas com menos de cento e cinquenta mil euros de volume de 

negócios. O nível de desemprego no Concelho era dos mais baixos da Europa. Tínhamos 

uma economia forte, numa zona onde as pessoas eram trabalhadoras, admiravam a 

poupança e não era por acaso que aquela Câmara tinha tido pela terceira vez, a maior 

vitória de sempre. As contas do Município espelhavam a forma correta e competente, 

reconhecido pelo líder da bancado do PSD, que tinha apelidado o trabalho da Câmara 

excelente.--------------------------------------------------------------------------------------

Intervenção do Presidente da Câmara --------------------------------------------------

Começou e disse que queria esclarecer algumas das intervenções. As empresas públicas 

não tinham lucros nem prejuízos. Tinham resultados líquidos que podiam ser positivos ou 

negativos. Não trabalhavam para ter lucros ou prejuízos, o lucro era o grau de satisfação 

dos munícipes que podia servir de avaliação. Quando era levantada a questão dos saldos 

de gerência, lembrou-os de quem tinha lançado a melhor legislação, para acabar com 

abusos que existiam no país, a lei dos compromissos, tinha sido o PSD. Congratulava-se 

com essa situação e se achavam que devia ser essa a forma, não tinham alternativa 

possível de escapar aos saldos disponíveis. Disse para verem o que se passava nas 

Câmaras do país, que apresentavam saldo disponível. No género de gestão assumida por 

aquele executivo tinham dinheiro para fazer as obras, aprovadas no orçamento para os 

anos que estavam a gerir. O dinheiro estava afeto a obras que iriam ser realizadas, era 

óbvio que existiam burocracias e uma quantidade de fatores que impediam que se 

avançassem com todas elas. Não tinham sido capazes, nem a oposição, de planear tudo 

para serem executadas num ano. Quis esclarecer o deputado Domingos Carvalho, em 

relação ao Hospital queria clarificar três situações, o estacionamento, recursos humanos, 

instalações, a única coisa que tinham era sobre os recursos humanos. Os pagamentos aos 

fornecedores tinham influência nos preços obtidos, eram reais pois, noutros tempos em 

que se pagava a mais de um ano, os preços já vinham inflacionados. Em resposta ao 

deputado João Cunha, a retórica dele era a menos focada na realidade. Não existiam 

saldos de gerência mas sim saldos disponíveis e decorria do cumprimento da Lei. 

Cumpriam com a Lei até na forma de apresentação das contas. Tinham o dinheiro para as 

obras, sem precisar de contrair dívida. Já tinham reduzido setenta por cento da dívida e 
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iam continuar com o rigor na gestão.----------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto número 2 à votação. Aprovado por 

maioria com oito votos contra do PSD, um do PCP e duas abstenções do CDS.-------------- 

Intervenção do deputado Carlos Conceição – PSD/MPT------------------------------ 

Começou e disse que a bancada votou contra não por não concordar com o rigor pois, 

concordava. Quando o PSD há muitos anos atrás, não o tinha aplicado. Os deputados do 

PS continuavam no canal história estavam há doze anos no poder e continuavam com 

desculpas. O PSD tinha memória e o povo português também, que tinha votado neles. 

Mas os tiques de arrogância e eles estavam cheios deles até nas intervenções. O 

deputado Luís Pinto tinha confundido a transferência de saldos com a Lei dos 

compromissos. Essa Lei obrigava a que no prazo de noventa dias estivesse cabimentada 

receita/despesa que se tinha contraído, que tinha feito esta medida muito pela saúde 

financeira dos municípios. O primeiro mandato do senhor Presidente tinha sido 

irrepreensível, se fosse ele tinha feito exatamente a mesma coisa, no segundo já não 

fazia tudo igual e neste já não, estavam há doze anos no poder. Não se tratava de 

desbaratar o que se conseguiu, tratava-se de poupar os desgraçados que fizeram o 

monte e acabar com a lógica de porco mealheiro que se tinha na gestão financeira da 

Autarquia, havia condições para aliviar os leirienses. Existiam as condições, mas não era 

feito porque era uma opção política. Votaram contra, porque entendiam que era tempo, 

de facto, de o orçamento servir mais os munícipes, que tinham sido castigados muito 

acima do que se justificava.--------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia continuou para o ponto número 3 Documentos de 

prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 

Leiria Referentes ao ano de 2018 – Apreciação, discussão e votação.------------------

Intervenção do deputado Pereira de Melo – PSD/MPT--------------------------------

Começou e disse que o documento de prestação de contas dos SMAS, referente a 2018 

era um documento bem elaborado. Era um documento claro que citava os trabalhos 

executados e respetivos custos, um documento acessível à maioria dos deputados com 

uma análise fácil pelo modo como estava escrito. Tinha pena que o documento da 

Câmara não estivesse elaborado de modo igual. Continuou e disse que não ia votá-lo 

favoravelmente, por considerar que perante um saldo positivo de dois milhões setecentos 

e cinquenta mil euros, poderiam ter-se realizado mais obras.-------------------- 

Intervenção da deputada Telma Curado – PS ------------------------------------------ 

Começou e disse que relativamente às contas dos Serviços Municipalizados importava 

salientar que pelo terceiro ano consecutivo os resultados operacionais foram positivos, 

depois de mais uma década a apresentarem valores negativos, o que evidenciava 

consistência nas medidas tomadas e nos resultados obtidos. Em 2018 a despesa que 
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tinha sido paga tinha sido de cerca de quatro milhões de euros. Esta foi realizada em 

obras e modernização do sistema, obras de água um milhão de euros e obras de 

saneamento que ascenderam a três milhões de euros, que representava um aumento de 

investimento de cerca de 9% por cento, face ao ano anterior. O volume de água faturado 

tinha sido de mais de seis milhões de metros cúbicos, o que correspondia a um aumento 

de 1% por cento. O volume de água não faturada diminuiu cerca de 4% por cento devido 

ao aumento de eficiência do sistema. O ano de 2018 foi encerrado com cerca de sessenta 

e seis mil contratos ativos e foram introduzidos no sistema mais de mais de nove milhões 

de metros cúbicos de água, menos 1,23% por cento, que no ano anterior. O menor 

consumo era uma maior consciencialização do uso daquele bem, assim como do combate 

às perdas que estavam em curso nos Serviços Municipalizados. O princípio do acesso de 

todos àquele bem essencial assegurou o fornecimento aos que tinham mais dificuldades 

económicas. través da disponibilização a, quatrocentas e seis famílias do tarifário social, 

oitenta e sete do tarifário familiar e a seiscentas e cinquenta e uma famílias de planos de 

pagamento, de acordo com os seus rendimentos.-------------------------------------------

Intervenção do deputado António Santos – PCP --------------------------------------

Sobre a prestação de contas dos Serviços Municipalizados para 2018 estava prevista uma 

receita total de trinta e quatro milhões euros tinha ficado abaixo, dos dezanove milhões 

de euros. A diferença entre o que tinha sido previsto e a receita realizada tinha sido de 

quinze milhões de euros o que dava um desvio negativo de quarenta e quatro por cento. 

Sem contar com o saldo de nove milhões duzentos e quinze mil euros, que tinha 

transitado de 2017. O saldo 2015 tinha sido de mais de quatro milhões e seiscentos mil 

euros, em 2016, o saldo foi de oito milhões de euros, em 2017 passou para nove milhões 

duzentos e quinze mil euros e em 2018 para onze milhões e quarenta e oito mil euros. 

Entre 2015 e 2018 estavam a falar de uma subida de seis milhões quatrocentos e 

quarenta e oito mil euros que era quase duas vezes e meia a mais. Trinta e três por cento 

de toda a receita do ano e praticamente três vezes mais do que o valor do investimento, 

o plano plurianual de investimento tinha uma previsão de quase dezassete milhões e 

duzentos mil euros acabou por ter a mais modesta concretização de, três milhões 

oitocentos e sessenta e seis mil euros e só tinha sido cumprido em vinte e dois por cento, 

pior do que os trinta e um milhões e seiscentos mil euros de 2017. Com 78% por cento 

sem ser realizado, quase tudo tinha ficado por fazer. Impressionava quando havia tantos 

atrasos para vencer. Os orçamentos e os planos com aquele Conselho de Administração, 

a Câmara e aquela maioria continuavam sem nenhum rigor. Nos Serviços Municipalizados 

assistiam ano após ano à falta de investimento, também ali não tinha sido por falta de 

financiamento, porque dinheiro não faltava. Ainda tínhamos muitos leirienses sem acesso 

à rede de esgotos, esgotos que não eram tratados mesmo na cidade de Leiria, ao longo 
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do rio, esgotos a correr para o rio Lis, como tinha já sido denunciado por eles. O nível de 

adesão ao serviço era baixo, e não se compreendia que tão pouco fosse feito para alterar 

aquela situação. As fugas de água eram outro problema, com tanto dinheiro parado, não 

aceitavam que não se investisse na compra de equipamentos para o controlo de fugas e 

em obras para resolver aquele problema. A rede de água em muitos sítios, também 

precisava de ser levada e não aceitavam que tão pouco fosse feito, para resolver aquela 

situação. Discordavam de não ter toda a rede nas mãos dos Serviços Municipalizados, por 

isso não concordavam que fosse passada a rede alta, para as Águas de Portugal. Aqueles 

documentos mostravam a maneira insatisfatória como aquele setor estratégico para a 

qualidade de vida, defesa do ambiente e desenvolvimento tinha sido tratado e mostrava a 

forma desastrada como os Serviços Municipalizados continuavam a ser geridos. A 

avaliação deles sobre a prestação de contas era muito negativa.----------------------------- 

Intervenção do deputado João Cunha – PSD/MPT------------------------------------

Começou por dizer que tinha utilizada a expressão saldo de gerência, não tinha sido por 

acaso, mas sim o nome dado ao ponto número 2. Em relação à questão dos Serviços 

Municipalizados, salientou que o PSD já há alguns anos alertava para a necessidade, de 

tornar a questão da justiça social, uma prioridade a nível do Concelho. A implementação 

do saneamento básico no Concelho era uma questão fulcral, onde não podiam continuar a 

ter cidadãos de segunda e a existiram pessoas que ainda não tinham acesso a serviços 

básicos, como o saneamento. Assim não podiam aprovar aquele relatório de contas dos 

Serviços Municipalizados.--------------------------------------------------------------------

Intervenção do deputado Paulo Pedro – PS --------------------------------------------

Começou e disse que os Serviços Municipalizados tinham sido uma mais-valia por terem 

conseguido uma taxa de cobertura da rede de água de 100% por cento e na rede de 

recolha de águas residuais de 90% por cento, neste momento, contrariamente ao que o 

deputado João Cunha tinha dito. De facto 10% por cento da população não tinha 

saneamento básico, mas eram menos do que há dez, ou vinte anos. Já estavam 

habituados durante décadas naquela Assembleia a existiram lamentações quer dos 

presidentes das juntas, quer dos membros da Assembleia, acerca da falta de obras dos 

Serviços Municipalizados. Esse facto deixou de surgir naquela Assembleia nos últimos 

anos e era um sinal de que se tinha evoluído muito na taxa de cobertura das redes de 

saneamento. Em relação às obras que estavam em curso relativas ao saneamento básico, 

ultrapassou-se o valor de 90% por cento, para 95% por cento. Nessa situação 

ultrapassou claramente as metas, que estavam previstas pela Entidade Reguladora. Era 

de louvar o serviço que a Câmara Municipal e que os Serviços Municipalizados tinham 

conseguido na elevação das taxas de cobertura das redes no Concelho. Agora que 

estavam as redes de água completas era necessário começar a trabalhar, na remodelação 
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ampliação e reforço dessa mesma rede. Relativamente à questão dos saldos transitados. 

Se virmos as obras que estavam em curso em 31 de dezembro, essas obras estavam 

espelhadas no quadro das páginas 5 e 6 do relatório de gestão, nomeadamente, rede de 

drenagem da bacia, lugar de Carreira, oitocentos e quarenta e seis mil euros, drenagem 

da bacia 38, setecentos e vinte e seis mil euros. Obras que estavam em curso e que iam 

terminar em breve. Se estas obras já tivessem terminado o saldo de gerência não teria 

aquela expressão.----------------------------------------------------------------------------

Intervenção do Presidente da Câmara--------------------------------------------------

Relativamente à intervenção do deputado António Santos, pensa que devia assumir o que 

diz pois, não acreditava que não queria ver o que era uma realidade, nomeadamente com 

as obras que tinham sido feitas ao nível do saneamento e também da remodelação da 

rede, porque estavam a tentar ainda nesse mandato cumprir com as normas indicadoras 

de 94% por cento. O que ficava de fora eram situações pontuais, onde não era possível 

ligar à rede devido às distâncias onde se encontravam as condutas, bem como a limitação 

da massa crítica que permitia a soma de duas casas e que não tinham alternativa a não 

ser com estações compactas. Esse modelo podia vir a ser aplicado nalgumas zonas do 

Concelho, ou manter de forma residual as fossas sépticas, para que todos tivessem 

direito a ter qualidade de vida. O saneamento, nalgumas partes do Concelho eram 

inexistentes, por isso naquele ano esteve a apostar no norte do Concelho em Freguesias 

como Souto da Carpalhosa, Bajouca, Monte Redondo e Carreira. Estavam a fazer obra e 

mantinham a gestão de rigor em relação ao essencial. Os Serviços Municipalizados 

apresentaram um resultado positivo e iam continuar a trabalhar nesse sentido. Fazer 

mais redes de saneamento onde eram necessárias e começar a preparar a renovação em 

algumas zonas, das condutas de fornecimento de água.--------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia continuou e colocou o ponto número 3 à votação 

que foi aprovado por maioria com um voto contra e dez abstenções do PSD e CDS. 

Passou ao ponto número 4 Relatório e Contas de 2018 e Relatório de Execução 

Orçamental do 4.º Trimestre do Teatro José Lúcio da Silva de 2018 - Apreciação, 

discussão e votação.----------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado António Santos – PCP --------------------------------------

Começou e disse que não se tinha iniciado o necessário processo de investimento que 

como se reconhecia e os números mostravam. Constava que em 2016 tinha havido o 

maior e melhor número de espectadores desde a abertura do Teatro José Lúcio da Silva, 

saber esse número era fácil bastava fazer a contagem, mas afirmar que era o melhor 

número por ser apreciação qualitativa, carecia que se definisse o conceito de melhor 

número. Deviam ser estabelecidos os critérios de avaliação à priori e demonstrar que a 

avaliação estava correta, nada tinha sido efetuado. A gestão do Teatro estava no mínimo. 



                
 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 4/2019, de 15 de abril - Quadriénio 2017/2021  46 

Relevante quer para a análise dos factos quer para a gestão do Teatro a relação 

espetadores/utilizadores contribuiu de forma significativa a atividade fora de portas com 

sete eventos concretamente a Festa dos Museus, o Mercado Medieval o Leiria Festival, o 

Leiria sobre Rodas, a Pista de Gelo, Leiria Cidade Natal. Estes eventos foram organizações 

do Teatro, perguntou. Para além da mediania que dominava a programação com uma ou 

outra honrosa exceção, mas também com alguma mediocridade, parecia que tínhamos 

entrado no domínio do puro delírio intelectual. Era importante que o PS ganhasse bom 

senso. Deu-se uma diminuição do investimento na renovação do parque técnico, 

investimento escasso nos anos anteriores. O entretenimento continuava a ser a marca da 

programação e da política da maioria para a cultura. Nem o projeto da Capital Europeia 

da Cultura em 2027 tinha conseguido reverter aquela realidade em 2018, o que 

significava que a programação cultural em geral do Teatro era deficiente e não respondia 

às necessidades culturais do Concelho. O relatório continha ainda uma série de chavões 

sobre a repercussão das atividades do Teatro na economia local, que por falta de 

demonstração, não passavam de mera demagogia. O Teatro tinha estatuto jurídico que só 

habilitava a sua direção a gerir o próprio equipamento. A extensão da gestão do Teatro 

ao Miguel Franco continuava a ser questionada, mas entregava ao Teatro funções e à 

direção de poderes para gerirem e apoiarem um conjunto de atividades de animação de 

rua, ou equipamentos, sobre os quais não tinham tutela, extravasava o razoável e uma 

violação do estatuto do Teatro. A apreciação a este ponto era negativa.--------------------- 

Intervenção do deputado João Cunha – PSD/MPT------------------------------------- 

Começou e disse que têm ido àquela Assembleia chamar a atenção para a divergência 

profunda quanto àquele modelo que a Câmara estava a adotar em relação ao Teatro José 

Lúcio da Silva transformavam uma infraestrutura cultural numa panóplia de serviços 

culturais que deviam estar sob a alçada direta da vereação e não do Teatro. Existia ali um 

modelo que não aceitavam e que não se configurava com o que era a génese do próprio 

Teatro. A dúvida acerca desse modelo, também era uma divergência na forma conceptual 

e assentava numa dúvida jurídica, que o próprio revisor oficial de contas no ponto 

número três chamava a atenção quando dizia, “entendemos voltar a recomendar a 

clarificação do estatuto jurídico da entidade face às obrigações contabilísticas tributárias 

ou outras observar”. A Câmara persistia naquele modelo de atribuir ao Teatro, funções 

para o qual não estava destinado.-------------------------------------------------------------- 

Intervenção da deputada Telma Curado – PS ------------------------------------------ 

A atividade do Teatro José Lúcio da Silva devia ser analisada não só do ponto de vista 

financeiro, mas também avaliada pela oferta de conteúdos programáticos diversificados e 

inovadores. Constituía uma ferramenta essencial no enriquecimento capital humano da 

população do Concelho e de outros espectadores que vinham de fora. A oferta 
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programática tinha sido em 2018 bastante abrangente. A programação passou pelas 

performances mais eclécticas, pelo teatro e pelos musicais. Na sala do Teatro José Lúcio 

da Silva em 2018 registou-se um aumento de cerca de treze mil espetadores face a 2017 

o que tinha aumentado a receita de bilheteira em cerca de cento e quarenta mil euros. 

Globalmente observou-se um aumento de dezassete mil espetadores face ao ano 

anterior. Justificava-se o aumento da prestação de serviços devido à realização de 

eventos fora de portas, que eram receita do município e o aumento dos apoios por forma 

a comparticipar nas despesas estruturais inerentes, a divulgação mais abrangente e o 

aumento dos níveis de segurança dos eventos, quando nível participantes envolvidos 

previa-se mais elevado do que o normal como tinha sido o caso de vários eventos que 

ocorreram em 2018. O resultado líquido do exercício tinha sido positivo e ascendeu a 

mais de trinta e oito mil euros apresentou uma variação positiva de cerca de setenta e 

cinco mil euros face a 2017. Considerado o valor pago pelo Município, ao Teatro, cerca de 

quatrocentos e oitenta e nove mil euros, este tinha registado globalmente, mais de cento 

e oitenta mil espetadores. Constatava-se assim que o Município tinha tido um custo de 

€dois euros e setenta e um cêntimos por espetador, o que representava um aumento de 

seis cêntimos por espetador, aumento de 2,2% por cento, sendo que 1% por cento seria 

explicado pela inflação.----------------------------------------------------------------------

Intervenção do deputado Manuel Azenha – BE ----------------------------------------

Em relação às contas do Teatro José Lúcio da Silva partilhava das preocupações dos 

colegas deputados do PSD e PCP. Não compreendia aquele processo, não tinha dúvidas 

sobre a competência do diretor do Teatro José Lúcio da Silva, mas perdeu a noção do que 

era efetivamente o Teatro José Lúcio da Silva. Eram apresentadas duas contabilidades 

distintas, mas que estavam interligadas de uma forma que eram de difícil leitura para o 

comum leiriense. Por um lado, apresentaram o orçamento da Câmara para a cultura e 

outro paralelo para o mesmo efeito, que era o do Teatro José Lúcio da Silva. Onde estava 

a fronteira que separava um do outro. Em relação ao parecer do Revisor Oficial de Contas 

teve curiosidade dar uma vista de olhos aos estatutos do Teatro José Lúcio da Silva e 

teve uma surpresa de encontrar a escritura da doação no dia 5 de dezembro de 1966. O 

Senhor José Lúcio da Silva e a esposa Dona Maria da Graça Lúcio da Silva queriam dotar 

a cidade de Leiria de um recinto destinado ao teatro e cinema e outros fins culturais, 

doaram à Câmara Municipal com todo o seu recheio o edifício que construíram. Referia a 

escritura que a sua exploração seria efetuada com fins exclusivos de beneficência e a 

administração do Teatro constituiria um serviço gerido diretamente pela Câmara que 

anualmente tornaria públicos os resultados da sua atividade. De acordo com uma cláusula 

o dinheiro seria distribuído para instituições diversas era o pretendido pelo José Lúcio da 

Silva quando doou o Teatro à cidade. Perguntou então ao vice-presidente onde é que se 
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tinham perdido naquele trajecto. O que tinha acontecido à sala do Teatro José Lúcio da 

Silva que de uma sala de Teatro, tinha-se transformado numa figura jurídica impercetível 

que abarcava tudo o que lhe quisessem colocar. Quando o Teatro foi doado à cidade com 

obrigação contratual de prestação de contas anual pensaria José Lúcio da Silva que iriam 

estar ali a discutir as receitas do Leiria sobre Rodas ou do Mercado Medieval. A que 

propósito é que eram aqueles eventos contratualizados, geridos e contabilizados como 

receita e despesa do Teatro José Lúcio da Silva. Por que razão o Teatro José Lúcio da 

Silva não era gerido enquanto sala de teatro, o que é efetivamente aquele o fim para que 

foi construído. Não conseguia entender, nem o Revisor Oficial de Contas que há anos que 

avisava sobre aquele destino contabilístico que queriam dar ao Teatro José Lúcio da Silva. 

Questionou se quando a Vila Portela começasse a funcionar em pleno iam passar a ter 

três contabilidades distintas para a cultura. Devia fazer-se do Teatro aquilo que ele era, 

uma sala destinada à cultura e deixassem o Leiria sobre Rodas e outros entregues aos 

destinos da Câmara.-------------------------------------------------------------------------

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

Começou e disse que depois do que tinha sido dito pelos deputados sobre o Teatro José 

Lúcio da Silva restava-lhe fazer um pedido ao senhor vice-presidente. Já tinha evocado o 

documento que ali tinha sito citado várias vezes. Face aos resultados queria que a 

organização do Teatro ou a organização sobre o chapéu do Teatro, que no espírito da 

candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027 pudesse haver um maior apoio um 

melhor tratamento aos agentes culturais da cidade, do Concelho. Se queriam dar 

credibilidade à candidatura que estavam a apresentar, devia ser séria e envolver toda a 

gente.-------------------------------------------------------------------------------------------

Intervenção do deputado Acácio de Sousa – PS --------------------------------------- 

Começou e disse que o deputado Manuel Azenha tinha dito, que José Lúcio da Silva tinha 

doado o Teatro à Câmara Municipal de Leiria e tinha perguntado onde é que o projeto se 

tinha perdido, devia fazer essa pergunta a quem tinha passado por lá há muitos anos 

atrás. Esta Câmara tinha recebido um legado e era esse legado que procurava gerir. O 

doador tinha entregado a gerência do Teatro à Câmara o que não queria dizer que o 

Teatro não pudesse ter uma gestão com alguma autonomia controlada e aquele 

equipamento não tinha sido instituído só como teatro, como tinha lido na transcrição da 

doação que referia também, cinema, beneficência e outros fins culturais. Estranhava 

assim as palavras do deputado João Cunha que tinha dito que era uma panóplia de 

serviços culturais. O Teatro José Lúcio da Silva tinha uma equipa técnica que o executivo 

propõe em função das linhas orientadoras da gestão municipal. Não era o vereador nem 

os serviços da cultura que eram os programadores do teatro e por essa razão o relatório 

de contas ia à aprovação do Executivo e daquela Assembleia Municipal, porque cabia na 
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gestão do Município. Aquela equipa técnica tinha sabido trazer a Leiria uma programação 

diversificada e de qualidade, o que não implicava a secundarização da ações de captação 

de novos públicos. Um público eclético tinha enchido dezenas de vezes a sala do Teatro 

José Lúcio da Silva, assim como ia às outras iniciativas fora de portas, sob a gestão do 

Teatro. Os números, ao longo dos últimos quatro anos eram de clara evidência, em 2015 

tiveram cerca de cento e dez mil pessoas, 2018 quase cento e cinquenta e três mil numa 

progressão permanente. Se tivessem em conta todos os espaços afetos à gestão do 

Teatro, em 2018 tinham tido cerca de cento e oitenta mil pessoas. O resultado líquido de 

mais de trinta e oito mil euros, após o ano anterior que tinha havido um forte 

investimento em equipamentos, demonstrava uma boa gestão e tinha coincidido com 

cinquenta cedências dos espaços pelo Teatro, suportadas em parte pela Câmara para 

iniciativas de entidades sem fins lucrativos como eram as Escolas,  Instituições 

Particulares de Solidariedade Social e outras instituições públicas. O subsídio à exploração 

foram para equilibrar os encargos com aquelas atividades, ou outras como no Teatro 

Miguel Franco, Cine Teatro de Monte Real, onde tiveram iniciativas dentro daquilo que se 

poderia chamar a vanguarda cultural e podiam ter sido de risco em termos de um público 

alargado. Foram apostas na formação de públicos e não apenas na chamada cultura de 

massas. Quando se falava em qualidade da programação, aquela qualidade era tão 

subjetiva, que realmente precisava que fossem definidos quais eram os critérios de 

quando, queriam falar em qualidade da programação cultural. A facilidade concedida às 

entidades sem fins lucrativos, espetáculos com casa cheia, um notável aumento públicos, 

com uma qualidade que não era colocada em causa porque era tão diversificada apesar 

dos gostos diferenciados, ao que se juntava ainda um resultado do exercício positivo, 

demonstrava uma noção de serviço público exemplar. Em anos anteriores era 

precisamente por aquele serviço público sem a subordinação absoluta aos resultados 

financeiros positivos que a oposição se tinha pugnado, em 2018, juntaram-se os dois 

aspetos e isso devia ser motivo de satisfação. Os investimentos na modernização dos 

equipamentos deviam ser permanentes. Em 2017 foram feitos vários de larga dimensão e 

já estavam previstos os próximos. Toda a equipa estava de parabéns desde a direção à 

equipa técnica. Tinham ali uma equipa de extrema simpatia, eficácia. O Revisor Oficial de 

Contas dava um parecer no sentido da Assembleia aprovar as contas do Teatro José Lúcio 

da Silva e era nesse sentido que o PS ia votar.---------------------------------------

Intervenção do vice-presidente Gonçalo Lopes ----------------------------------------

Começou e disse que estava à espera que a narrativa daquele ano não fosse o resultado 

alcançado em termos financeiros, porque naquele ano era positivo. No ano anterior a 

tónica da oposição tinha sido a parte financeira. A questão da natureza jurídica do Teatro 

José Lúcio da Silva era preciso recuar no tempo até 1966, para perceber que quando o 
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doador fez a doação do Teatro ao Município tinha em mente um tipo de negócio 

extremamente lucrativo que assentava sobretudo na edição de cinema. Até ao ano de 

1966 tinha o cinema a funcionar num barracão, estava na moda e tinha a noção de uma 

oportunidade de negócio, onde disse, que tudo o que fosse lucro, depois de pagar as 

despesas todas e a Câmara na altura não dava para lá dinheiro nenhum, o lucro era para 

ser investido em ação social. O Teatro José Lúcio da Silva já não conseguia emitir cinema, 

foi transformada a sala numa sala de espetáculos de palco, obra que tinha sido realizada 

há mais de dez anos. Mudaram a filosofia do Teatro José Lúcio da Silva, mas mantiveram 

o espírito do doador, que era uma sala de cultura, não com autonomia financeira, mas 

apostaram nas artes de palco, que naturalmente não tinham capacidade financeira para 

gerar receita suficiente, para ser sustentável. A partir desse momento, o anterior 

executivo começou a transferir dinheiro para cobrir saldos negativos sucessivos. Quando 

este executivo tomou posse, o Teatro José Lúcio da Silva recebia quatrocentos e noventa 

mil euros, quando em 2009 recebia quinhentos e quatro mil euros. Recebia menos quinze 

mil euros do que em 2009. A diferença era que a atividade do Teatro tinha triplicado e 

não estavam incluídas as atividades fora de portas. Com o esforço do Teatro deram 

sustento à ambição da Câmara. Naquele período inauguraram-se três Museus, sem 

entrarem mais recursos humanos. Passaram a fazer sete eventos de grande dimensão, 

três festivais, o que significava um total de cento e oitenta mil espetadores. Era uma 

ambição e fez-se em dez anos, porque era assim que o executivo acreditava no 

desenvolvimento do Concelho de Leiria, apostar na cultura. O executivo dava tanto 

dinheiro como dava em 2009 e fazia o triplo, o Teatro estava a trabalhar mal, perguntou. 

Triplicou a receita que veio dos espetáculos do Teatro José Lúcio da Silva, aumentaram os 

espetadores, o caudal cultural, ajustaram na gestão diária nomeadamente aos fins-de-

semana dos museus que abriram. O Teatro José Lúcio da Silva estava a cumprir com a 

obrigação e há dez anos nunca a Assembleia Municipal tinha visto as contas do Teatro e 

as aprovou. Pela primeira vez, as contas do Teatro José Lúcio da Silva foram ao Tribunal 

de Contas e foram devolvidas sem nada a opor. A ideia de que o Teatro José Lúcio da 

Silva não devia influenciar na atividade cultural Municipal, estava errada. No futuro 

provavelmente deveria seguir para outra estrutura de governação, porque se iam ter 

mais a Vila Portela, mais museus e mais atividade e se queriam ser Capital Europeia da 

Cultura 2027 a estrutura de governação tinha que ser diferente e mais cedo. No tempo da 

troika em que o objetivo era acabar com empresas municipais, o executivo tinha acabado 

com uma criada pelo PSD, de maneira irrepreensível. Num momento em que não se podia 

criar empresas municipais e com a ambição de desenvolver a cultura, o Teatro José Lúcio 

da Silva tinha que fazer parte desse projeto. Antes de 2009, o Teatro José Lúcio já não 

dava apoio ao Teatro Miguel Franco, que não tinha estrutura de profissionais próprios, 
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essa função era feita pela Câmara e despendia sessenta mil euros para o fazer. Continuou 

e disse, que era para cumprirem esses objetivos que acharam que o teatro devia 

continuar a apoiar as atividades culturais do Município. Deviam naturalmente prestar 

contas àquela Assembleia Municipal, ouvir o que eram as diversas sugestões e opiniões 

dos seus deputados, de modo a conseguirmos responder àquilo que eram a as ambições 

do Município, no que dizia respeito à parte cultural.-------------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto número 4 à votação e foi aprovado 

por maioria com oito votos contra do PSD e PCP, três abstenções do BE e CDS.------------ 

Intervenção do deputado João Cunha PSD/MPT --------------------------------------

Começou e disse que tinham votado contra pelas razões que ali tinha enunciado. O 

senhor vice-presidente tinha tentado baralhar o que não era baralhável. O que tinham 

dito de forma clara. O senhor Presidente da Assembleia interrompeu o deputado e disse-

lhe para fazer uma declaração de voto e para não responder ao vice-presidente. 

Continuou e disse que eram contra àquela forma conceptual ver Teatro José Lúcio da 

Silva, que estava de acordo com o que o fundador do Teatro e estava a falar das 

atividade que decorriam naquele edifício, inclusive as de beneficência, porque grande 

parte dos valores que estavam das transferências da Câmara eram para suprir também a 

utilização por parte de coletividades que eram isentas de pagamento. Não queriam que o 

Teatro José Lúcio da Silva fosse um albergue espanhol em que tudo cabia. Escolhessem 

outro figurino, outra instituição, não o Teatro José Lúcio da Silva que de acordo com a 

vontade do seu fundador, não tinha nada que ver com aquela nova política que queriam 

desenvolver e, por isso, votaram contra.-------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia continuou para o ponto número 5 Integração no 

inventário e valorização de imóveis que não reuniam condições para integrar o 

Balanço Inicial, à data da implementação do POCAL, e retificação da deliberação 

da Câmara Municipal – Apreciação, discussão e votação. Foi colocado à votação e 

aprovado por unanimidade. Continuou para o ponto número 6 Aprovação do saldo de 

gerência de 2018 - Modificação ao orçamento anual de exploração do TJLS, que 

se traduz numa revisão orçamental, por introdução do saldo de gerência de 

2018 - Apreciação, discussão e votação.-----------------------------------------------------

Intervenção do deputado António Santos – PCP --------------------------------------

Começou e disse que os documentos provenientes do Teatro eram sempre uma caixinha 

de surpresas, por vezes até indecifráveis como naquele momento. Não conseguiam 

entender aquela notificação nem o essencial da deliberação da Câmara que leu. O 

acréscimo no orçamento do Teatro José Lúcio da Silva, a rubrica da despesa no montante 

de duzentos e sete milhões quinhentos e quarenta e quatro mil e setenta e três cêntimos, 

para fazer face à entrega das receitas não pertencentes ao Teatro José Lúcio da Silva e 
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arrecadadas por aquele, receitas que seriam entregues à Câmara Municipal, ou a terceiros 

por ato ou contrato. No orçamento do Teatro José Lúcio da Silva, a rubrica das receitas 

arrecadadas e não pertencentes ao Teatro mas, devidas à Câmara Municipal de Leiria ou 

a terceiros por atos ou contratos, no montante de duzentos e sete milhões quinhentos e 

quarenta e quatro mil e setenta e três cêntimos. A falta de clareza e a possibilidade de 

realmente perceber do que se tratava, fazia com que votassem contra.--------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o ponto número 6 que foi 

aprovado por maioria com um voto contra do PCP.-------------------------------------------- 

Continuou para o ponto número 7 Abertura de procedimento concursal de 

recrutamento e seleção com vista ao provimento de titular de cargo de direção 

intermédia de 2.º grau - Proposta para designação, pela Assembleia Municipal 

de Leiria, do correspondente júri de recrutamento - Apreciação, discussão e 

votação. Colocou o ponto número 7 à votação e foi aprovado por unanimidade.---------- 

Continuou para o ponto número 8 Minuta de Contratos Interadministrativos de 

Delegação de Competências no âmbito da Educação - Apreciação, discussão e 

votação. Colocou o ponto número 8 à votação e foi aprovado por unanimidade.---------- 

Continuou para o ponto número 9 Regulamento PRO Leiria-Atribuição de Auxílios 

Não Financeiros à Santa Casa da Misericórdia de Leiria - Hospital Dom Manuel de 

Aguiar - I Edição – Projeto Solidário - Apreciação, discussão e votação. Colocou o 

ponto número 9 à votação e foi aprovado por maioria com uma abstenção do PCP.------ 

Continuou para o Ponto 10.1 Apoio às Freguesias para promoção e salvaguarda 

articulada dos interesses próprios das suas populações - Apreciação, discussão e 

votação. Colocou o ponto número 10.1 à votação e foi aprovado por maioria com um 

voto contra do PCP--------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 10.2 Apoio à Freguesia de Caranguejeira – Cemitérios de Caranguejeira e 

Souto – Apreciação, discussão e votação. Colocou o ponto número 10.2 à votação e foi 

aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------- 

Ponto 10.3 Apoio à União de Freguesias de Monte Real e Carvide – Cemitério de 

Carvide – Apreciação, discussão e votação. Colocou o ponto número 10.3 à votação e 

foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------- 

Ponto 10.4 Apoio às Freguesias para a realização dos trabalhos de levantamento 

cadastral e topográfico das áreas industriais e armazenagem urbanizáveis - 

Apreciação, discussão e votação. Colocou o ponto número 10.4 à votação e foi 

aprovado por maioria com um voto contra do PCP--------------------------------------------- 

Ponto 10.5 Apoio financeiro às Freguesias do Concelho para despesas de capital 

Apreciação, discussão e votação. Colocou o ponto número 10.5 à votação e foi 

aprovado por maioria com um voto contra do PCP--------------------------------------------- 
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Intervenção do deputado João Cunha PSD/MPT --------------------------------------

Começou e disse que queria fazer um pequeno sublinhado relativamente ao ponto 10.1 

que traduzia a preocupação do PSD em fazer um acompanhamento sobre as incidências 

que tinham decorrido da agregação de Freguesias. Revelavam-se ali algumas situações 

que obrigavam a uma intervenção na salvaguarda dos interesses próprios das populações 

e no entender deles, o processo devia ser devidamente acompanhado ao longo do tempo, 

estava ali plasmado efetivamente.--------------------------------------------------------------

Intervenção da presidente da União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira Celine 

Gaspar-------------------------------------------------------------------------------------------

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

“Na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Monte 

Redondo e Carreira congratulo-me por uma vez mais a Câmara Municipal de Leiria, 

através deste apoio à promoção e salvaguarda dos interesses próprios das populações 

das freguesias que, hoje, revelam uma maior dificuldade de prossecução das suas 

competências próprias, demonstrar a sua preocupação para com as Juntas de Freguesia 

do Concelho na sua tarefa diária.----------------------------------------------------------- 

Cada vez mais, as Juntas de Freguesia, pela proximidade que têm à população, são o 

órgão que diariamente luta pela capacidade de resposta eficaz e eficiente quanto às 

necessidades da população. Certo é que, ao longo dos anos, as despesas aumentaram e 

em termos da administração central os valores não oscilaram significativamente e as 

dificuldades revelam-se e todo o apoio para a concretização das atribuições mostra-se 

fundamental.---------------------------------------------------------------------------------- 

A maioria das Freguesias do Concelho e até do país não têm rendimentos próprios 

significativos e é um desafio diário gerir os recursos financeiros, sendo necessária alguma 

criatividade para cumprir as atribuições, as competências e os compromissos que 

assumimos. As dificuldades de tesouraria são, muitas vezes, o mais difícil neste percurso, 

porque dependemos enormemente das transferências nacionais e municipais. Neste 

contexto, e dada essas dificuldades que abraçamos diariamente, na qualidade de 

Presidente da Junta quero apresentar uma recomendação à Câmara Municipal de Leiria 

relativamente à transferência deste apoio.----------------------------------------------------- 

Assim, nesta sessão ordinária da Assembleia Municipal de Leiria recomendo à Câmara 

Municipal de Leiria, na sequência da deliberação de atribuição de um apoio para a 

promoção e salvaguarda dos interesses próprios das populações das freguesias, a 

disponibilização imediata do valor na sua totalidade ao invés de realizar em duas 

prestações conforme refere a deliberação da reunião da Câmara Municipal de Leiria de 2 

de abril de 2019 para que, desta forma, possa colaborar com as Juntas de Freguesia 

nesta dificuldade de tesouraria que se manifesta como uma contrariedade na gestão 
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diária das Juntas de Freguesia.”---------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia continuou e disse que entendia que estava a solicitar 

o pagamento das prestações numa só, se fosse de acordo com todos os deputados seria 

votado o ponto com aquela alteração, desde que o presidente anuísse.------------

Intervenção do deputado António Santos - PCP ---------------------------------------

Começou e disse que iam votar contra os pontos 10.1 e 10.5, não pela Câmara ter 

atribuído as verbas, mas pela atribuição das mesmas não ter em conta o número de 

habitantes, da área da complexidade urbana ou territorial. Essa distribuição era igual para 

todas as Freguesias quando as realidades eram completamente umas das outras e era 

por aquela razão que o PCP iria votar contra.-----------------------------------------------

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

Começou e disse que o executivo assumia o pagamento por inteiro da verba, conforme 

tinha sido proposto pela presidente da União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira, 

Celine Gaspar.----------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia continuou e disse que iam votar ponto por ponto. 

Continuou para o ponto 11 e lembrou que em relação ao ponto 12 iriam ter uma votação 

secreta. Ponto 11 Feira de Leiria - Redução e isenção temporária da taxa de 

terrado - Apreciação, discussão e votação---------------------------------------------------

Intervenção da deputada Rosa Pedrosa PSD/MPT ------------------------------------

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

“Boa noite! Cumprimento o Sr. Presidente da Mesa e nele, todos os presentes.------------- 

Sobre o assunto em discussão, a “Redução e Isenção temporária da taxa de terrado”, 

dadas as circunstâncias que o justificam, nada temos a acrescentar.------------------------ 

Estamos pois, de acordo, com a proposta apresentada a esta Assembleia Municipal.------- 

Contudo este ponto de agenda traz à ordem do dia uma questão de maior importância: 

Que local, Leiria tem, para realizar o mercado do levante todas as semanas, e uma vez 

por ano a Feira de Maio?----------------------------------------------------------------------- 

Todos estamos habituados a que 2 vezes por semana, (3ª feiras e sábados) o espaço de 

estacionamento, o único gratuito com dimensão significativa junto da cidade, seja 

reduzido.------------------------------------------------------------------------------------- 

Todos estamos habituados a que uma vez por ano, durante cerca de 2 meses, aquando a 

realização da Feira de Maio, esse estacionamento seja ocupado por completo e o mercado 

do levante seja deslocado, provocando constrangimentos quer a feirantes quer aos 

clientes, em prejuízo de ambos.----------------------------------------------------------------- 

Talvez por ser uma prática com muito tempo, parece que é a única solução e que é 

inevitável que assim seja.----------------------------------------------------------------------- 
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Este ano surge, contudo, uma pequena, grande novidade: com a margem norte do rio 

ocupada pelo Jardim da Almuinha Grande, ainda em construção por agora.---------------- 

A solução encontrada com a transformação da faixa de relva no seguimento do edifício 

das Piscinas Municipais ao longo do rio continua a ser uma solução que mais que 

temporária é precária.--------------------------------------------------------------------------- 

É do conhecimento público os projetos, a realizar no futuro próximo, que trarão uma nova 

centralidade para a zona do estádio: a instalação do Centro de Negócios no topo norte do 

estádio e construção do Centro de Atividades Municipal de Leiria, conhecido por pavilhão 

multiusos no espaço do estacionamento adjacente ao Estádio, pelo que urge o 

esclarecimento / debate sobre uma localização definitiva e não precária para a realização 

do mercado do levante e da Feira de Maio, bem como estacionamento gratuito de serviço 

ao centro da cidade e desta nova centralidade.------------------------------------------------ 

O tempo passa, e com ele, a janela de oportunidade para uma reflexão ponderada com o 

envolvimento da comunidade, esgota-se.------------------------------------------------------ 

É nosso dever fazer que este assunto deixe o silêncio.---------------------------------------- 

Pedimos por isso que o Executivo apresente a esta Assembleia Municipal, tão breve 

quanto possível, os estudos realizados e propostas concretas sobre esta questão de forma 

que, com o contributo da Assembleia Municipal se encontre a melhor solução.”----------- 

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

Começou e disse que essa situação requeria algum cuidado. O que o executivo tinha 

vindo a visualizar era o comportamento da ocupação territorial da cidade para saber onde 

é que haveriam espaços físicos ideais para realizar a Feira e o Mercado do Levante, que 

não causasse danos para ambas as partes, porque se ficasse muito longe da zona central 

levaria a situações complicadas para os feirantes. Continuou e disse que tinham dois rios 

a atravessar Leiria, as margens não podiam ser ocupadas e tirando esses terrenos era 

muito difícil encontrar terrenos que não estivessem junto de habitações. Era fácil criticar 

aquela situação mas o executivo queria sugestões por parte do PSD. Não era fácil pela 

dimensão porque ser feito precisamente por causa daquelas condicionantes que não eram 

fáceis de ultrapassar obrigado. -----------------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto número 11 à votação e foi 

aprovado por unanimidade. Continuou para o ponto número 12 Eleição de dois 

representantes da Assembleia Municipal para o Conselho Municipal do Desporto, 

de acordo com o estipulado na alínea b), artigo 5º, Capitulo II, do Regulamento 

Interno do Conselho Municipal do Desporto, aprovado em reunião ordinária de 

Assembleia 

Municipal de 15 de fevereiro de 2019 – Votação.----------------------------------------- 

Aquele ponto referia-se à eleição de dois representantes para o Concelho Municipal do 
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Desporto e de acordo com o que estava estipulado na alínea b artigo 5.º do Regulamento 

Interno do mesmo, aprovado em reunião ordinária da Assembleia Municipal de 15 de 

fevereiro de 2019. Existiam duas listas, A e B, que tinham sido entregues na mesa. A 

Lista A era uma lista conjunta dos grupos municipais PS, PSD e apresentava os deputados 

Renato Cruz PS, Rui Passadouro do PSD, como candidatos. A lista B era uma lista 

conjunta dos grupos municipais CDS/PP e BE e apresentava dois deputados, Gastão 

Neves e Manuel Azenha. O resultado foi, a lista A obteve quarenta e um votos e a lista B 

quatro, um voto nulo e um em branco.------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente solicitou que todas as deliberações fossem aprovadas em minuta, 

são ninguém se oponha. Desejou a todos uma boa Páscoa. Lembrou que festejassem o 25 

de Abril e participassem no jantar comemorativo do mesmo.--------------------------------- 

  

As deliberações foram aprovadas em minuta para produzir efeitos imediatos nos termos e 

com os fundamentos previstos no n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

ENCERRAMENTO 

 

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

eram 02h00 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 sua sessão ordinária de 27 de Setembro, com continuação no 

dia 01 de Outubro de 2019, deliberou por maioria, com uma abstenção, aprovar a ata.---- 

 

O Presidente da Assembleia 

António Sequeira 

 

A Assistente Técnica 

Ana Maria Ferreira Paraíso Cardoso 


