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  ATA N.º 5/2019 

 

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

JUNHO DE 2019 

 

Aos 28 dias do mês de junho de dois mil e dezanove no auditório do Teatro Miguel 

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

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

Faltaram, o senhor deputado Carlos António Cordeiro da Conceição, Faustino Ferreira 

Coelho Guerra, a senhora deputada Telma Carreira Curado e apresentaram justificação 

das mesmas.------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram substituídos os seguintes deputados: Eulália Rodrigues Crespo Duarte foi 

substituída por Luís Gaspar Oliveira; Fábio Alexandre Seguro Joaquim foi substituído por 

Luís Carvalho; Fernando Paulo Mateus Elias foi substituído por Tânia Andreia Cardoso 

Rodrigues; Joana Brito Cartaxo foi substituída por António Santos; Gastão Manuel de 

Oliveira Neves foi substituído por Beatriz Proença Vaz; Laura Maria Santos de Sousa 

Esperança foi substituída por Daniel Marques; Renato José dos Santos Cruz foi substituído 

por Valentim Teodósio Ferreira.----------------------------------------------------------------- 

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 Margarida Félix Valentim, Ricardo Miguel Faustino dos Santos, Ana 

Maria Fernandes Esperança, Rita Alves da Costa Azevedo Coutinho, Carlos Jorge Pedro 

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

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

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

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

Havendo “quórum”, foi pelo senhor Presidente declarada aberta a sessão, eram 21h00 

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.º75/2013, de 12 de setembro.--------------------- 

2. Constituição de um grupo de trabalho com o objetivo de eventual alteração da 

Carta de Princípios e Normas de Participação do Orçamento Participativo do 

Município de Leiria. Este grupo de trabalho será eleito ao abrigo e nos termos do 
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artigo 21.º do Regimento da Assembleia Municipal de Leiria - Apreciação, 

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

3. Transferência de Novas Competências para o Município de Leiria - Ano de 

2019 - Apreciação, discussão e votação;---------------------------------------------------- 

4. Finanças:--------------------------------------------------------------------------------- 

4.1 Documentos de Prestação de Contas Consolidadas do exercício de 2018 do 

Grupo Autárquico do Município de Leiria - Apreciação, discussão e votação;--------- 

4.2 XV Modificação ao Orçamento, 3.ª Revisão ao PPI - 2.ª Revisão ao PPA; 

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

4.3 Fixação das taxas do imposto municipal sobre imóveis (IMI) para 2020 - 

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

4.4 Fixação da percentagem de participação no IRS – Imposto sobre os 

Rendimento de Pessoas Singulares de Sujeitos Passivos, com domicílio fiscal na 

circunscrição territorial do Município de Leiria, para rendimentos de 2020 - 

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

4.5 Aplicação de resultados no Teatro José Lúcio da Silva referente ao ano de 

2018 - Apreciação, discussão e votação;------------------------------------------------------ 

5. Organização interna:-------------------------------------------------------------------- 

5.1 Câmara Municipal de Leiria (CML) e Serviços Municipalizados de Água e 

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

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

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

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

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

5.2 Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Leiria para 2019 – Alteração; 

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

6. Procedimentos concursais:------------------------------------------------------------ 

6.1 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;----------------------------------------- 

6.2 Procedimento concursal de recrutamento e seleção, cargos de direção 

intermédia de 2.º grau – 7 Chefes de Divisão - Serviços Municipalizados de Água 

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

7. Regulamentos:-------------------------------------------------------------------------- 

7.1 Regulamento Municipal de Atribuição do Prémio Literário Afonso Lopes 

Vieira - Apreciação, discussão e votação;----------------------------------------------------- 
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7.2 Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária em Feiras 

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

7.3 - Regulamento do Programa “Creche para Todos” - Apreciação, discussão e 

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

8. Concessão do direito do uso privativo para efeitos de utilização e exploração 

de dois espaços integrados no domínio público do Município de Leiria – 

Autorização prévia da Assembleia Municipal da concessão e suas condições 

gerais, autorização da abertura do procedimento e aprovação das peças - 

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

9. Retificação do Anexo I da Minuta de Contratos Interadministrativos de 

Delegação de Competências no âmbito da Educação - Apreciação, discussão e 

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

10. Apoios:------------------------------------------------------------------------------------ 

10.1 Apoio à Santa Casa da Misericórdia de Leiria - Hospital Dom Manuel de 

Aguiar - Aditamento à deliberação n.º 329/19 - Apreciação, discussão e votação; 

10.2 Programa “Internet nos Jardins de Infância” – Apoio a Juntas de Freguesia 

– Ano letivo 2018 - Apreciação, discussão e votação;--------------------------------------- 

10.3 Listagem de Apoios/auxílios não financeiros às Freguesias para 

conhecimento da Assembleia Municipal - Apreciação;----------------------------------- 

11 Festa dos Museus 2019 - Apreciação, discussão e votação;-------------------------- 

12 Feira de “Levante” da Praia do Pedrógão - Não funcionamento nos dias 30 de 

junho, 07 e 14 de julho de 2019 - Redução temporária da taxa de terrado - 

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

13 Afetação do leito de um caminho para o Domínio Público Municipal, sito em 

Majoeira, na Freguesia de Regueira de Pontes - Apreciação, discussão e votação;-- 

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

Cumprimentou os presentes. Informou que os deputados tinham recebido o edital com a 

ordem de trabalhos e havendo quórum deu início à sessão. Começou por dizer que 

relativamente ao ponto número 7.3 da ordem de trabalhos tinha sido retirado, por isso 

não tinham recebido os documentos relativos ao mesmo. A primeira versão do edital que 

tinha sido enviada tinha uma pequena incorreção na numeração do ponto 10, que 

passava para o 11.1, sucessivamente e que foi prontamente corrigida. Relativamente às 

faltas dos deputados e respetivas substituições informou que a deputada Joana Cartaxo 

tinha sido substituída pelo deputado António Santos, Fernando Paulo Mateus Elias, tinha 

sido substituído por Tânia Andreia Rodrigues, Laura Esperança tinha sido substituída por 

Daniel Marques, Renato Cruz tinha sido substituído por Valentim Teodósio Ferreira,  

Gastão Neves tinha sido substituído por Beatriz Proença Vaz, Eulália Crespo tinha sido 
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substituída por Luís Gaspar de Oliveira, Fábio Seguro Joaquim tinha sido substituído por 

Luís Carvalho, Telma Curado ia ter uma falta justificada, porque tinha comunicado 

naquele dia à tarde e não tinha sido possível substituí-la. Colocou à aprovação dos 

deputados as Atas nº. 1/2019, referente à sessão extraordinária realizada no dia 30 de 

janeiro de 2019, que foi aprovada por maioria com três abstenções, a nº. 2/2019, 

referente à sessão ordinária realizada no dia 15 de fevereiro de 2019, que foi aprovada 

por maioria com três abstenções, a nº. 3/2019, que foi aprovada por maioria 

com três abstenções, referente à sessão extraordinária realizada no dia 11 de março de 

2019. A Assembleia Municipal esteve representada pelo seu Presidente nos seguintes 

eventos: Comemorações do 45º Aniversário do 25 de Abril, Teatro Miguel Franco no dia 

25 de abril; Encerramento do 37º Festival Música em Leiria, Ivan Lins, Ana Laíns, a 

Orquestra Filarmonia das Beiras e o Coro do Orfeão de Leiria, Teatro José Lúcio da Silva 

25 de abril; Inauguração da Feira de Maio no dia 30 de abril; Cerimónia Comemorativa 

dos 25 anos do Festival de Teatro Juvenil, Teatro José Lúcio da Silva, 30 de abril; 

Cerimónia de entrega de prémios ANAM, Porto - Prémio “Boas práticas nas Assembleias 

Municipais”, atribuído à Assembleia Municipal de Leiria no dia 7 de maio; Dia do ISLA, no 

dia 20 de maio; Dia do Município, no dia 22 de maio; Cerimónia de Entrega de Viaturas, 

Equipamento e Armamento à PSP no dia 5 de junho; Festival Beira-Rio, no dia 9 de 

junho; 145º Aniversário da PSP – Museu de Leiria, no dia 17 de junho; Concerto 

Orquestra Ligeira do Exército – Aniversário do Regimento de Artilharia nº4 no dia 27 de 

junho. Foi recebida uma nota de agradecimento da Embaixada de Moçambique, relativa à 

Moção do voto que tinha sido enviada. Em relação ao prémio da ANAM, informou que 

aquela Assembleia tinha sido desafiada a candidatar-se a vários prémios, sendo um deles 

de boas práticas. Aquela Assembleia aceitou o desafio e candidatou-se com as inovações 

feitas naquele mandato e que tinham sido: aquisição do sistema de cronometragem, 

aquisição de software que fazia a reversão de som em texto, criação da página oficial do 

Facebook, tradução em Língua Gestual Portuguesa das sessões, aquisição pela Câmara do 

edifício próprio. Aquele edifício integrará em parte, a sala de sessões da Assembleia 

Municipal, bem como de gabinetes de apoio administrativo e gabinetes de apoio para 

cada um dos grupos municipais. O resultado daquela candidatura traduziu-se na 

atribuição de um primeiro prémio, relativamente às boas práticas. O senhor Presidente da 

Assembleia sublinhou que tinham sido subsídios de muitas pessoas e que essas sugestões 

foram possíveis ser concretizadas. Continuou e disse que entendia que para a atribuição 

daquele prémio tinha contribuído muito a implementação da tradução, em Língua Gestual 

Portuguesa, das sessões. Só existia uma Assembleia, a de Lisboa que o fazia, por isso 

tinha sido muito valorizada aquela implementação, junto com a transmissão pela internet, 

tornava-se numa poderosa ferramenta de inclusão. Continuou e chamou a munícipe 
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Susana Maria Carreira Lopes Monteiro para intervir.------------------------------------------- 

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

Cumprimentou os presentes. Começou e disse que vinha em representação dos 

habitantes do Picheleiro - Barosa, para apresentar o ponto da situação relativo ao projeto 

aviário da sociedade Lusicresce, Lda. Tiveram conhecimento do parecer dos técnicos da 

Câmara Municipal, relativamente àquele projeto e era no entendimento deles que a 

decisão de licenciar mesmo, não respeitava o parecer dos mesmos. Convidou os 

presentes a consultar aquele parecer no site da consulta pública da licença ambiental. 

Realizou-se uma consulta pública no âmbito da emissão da licença ambiental, e os 

habitantes do Picheleiro expressaram as suas preocupações e os motivos pelos quais 

entendiam que era obrigatório realizar o estudo do impacto ambiental, num documento 

que tinha reunido mais de sessenta assinaturas. Na sequência daquela consulta pública 

para a emissão da licença ambiental daquele projeto, realizou-se uma reunião na Câmara 

Municipal. A Câmara deu um parecer positivo, para a continuação dos trabalhos, apesar 

dos votos contra do PSD e das preocupações expressas pela população do Picheleiro, 

partilhadas pelos presidentes das Uniões de Freguesia de Marrazes e Barosa, Parceiros e 

Azóia. Constatou-se assim, que a Câmara de Leiria não tinha consideração pelos 

interesses das populações, nem pelo impacto ambiental que um projeto daquela natureza 

produzia. Tinham esgotado a possibilidade de obrigar o projeto avícola, a um estudo de 

impacto ambiental, no decorrer da consulta pública para a emissão da licença ambiental, 

os habitantes de Picheleiro decidiram apresentar em tribunal, uma ação popular. Já tinha 

dado entrada o inerente procedimento cautelar, que solicitava a suspensão dos trabalhos 

de construção do aviário. Colocaram então, as seguintes questões: qual tinha sido o valor 

da multa aplicada à empresa Meigal do grupo Lusiaves, por ter efetuado o aterro para 

aquele projeto de um milhão de metros cúbicos de terra, sem qualquer licença. Existia 

alguma diferença entre a arquitetura do projeto licenciado pela Câmara para cinquenta e 

nove mil e novecentas galinhas e o projeto anterior chumbado pela CCDR, por se destinar 

a mais de sessenta mil aves. O rácio de aves que por metro quadrado existia em aviários 

da mesma natureza, calculava-se que aquele aviário com as dimensões que tinha na 

verdade, se destinaria a cerca de, cento e vinte mil aves e ignoravam-se todos os 

prejuízos daquele volume de aves e não respeitavam todas as precauções que deviam ser 

tomadas. Se aquele aviário se concretizar, serão as populações próximas e o ambiente 

que, durante anos, iriam sofrer diariamente o seu impacto sem nenhuma garantia de 

salvaguarda daqueles interesses. Questionou que interesses se sobrepunham ao interesse 

da defesa do ambiente e das populações, cujo guardião maior do Concelho deveria ser, o 

senhor Presidente da Câmara.------------------------------------------------------------------- 
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Intervenção da vereadora Ana Esperança----------------------------------------------

Cumprimentou os presentes. Relativamente àquele assunto iria fazer o ponto da situação 

da unidade avícola que iria ser construída em Picheleiro, Concelho de Leiria e cujo 

requerente era Hiperfrango - Comércio e Distribuição de Carnes e Aves. Aquele projeto 

encontrava-se em fase de licenciamento e a entidade coordenadora era a Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Centro, em termos de licenciamento da atividade 

daquela unidade. Pelas suas características a unidade em apreço estava abrangida pelo 

regime de licenciamento ambiental, cuja autoridade competente era a Agência 

Portuguesa do Ambiente, processo que encontrava-se a decorrer. No âmbito do respetivo 

licenciamento ambiental a Câmara Municipal de Leiria recebeu um ofício no dia 10 de 

Maio passado da Agência Portuguesa do Ambiente, a informar da fase de consulta 

pública, divulgada na plataforma participa, durante a qual todas as peças do processo 

estiveram disponíveis para download e consulta e todos os interessados podiam 

apresentar os seus comentários e sugestões, que seriam devidamente analisados pelas 

entidades competentes. Naquele contexto a Câmara Municipal de Leiria, pela salvaguarda 

também do seu Concelho e dos seus munícipes diligenciou a afixação nos locais de estilo, 

juntas de freguesia e outros, os respetivos editais, onde divulgou aquela fase de consulta 

pública. Os serviços técnicos da Câmara analisaram os documentos, que foram 

disponibilizados. Dessa análise resultou a emissão de um parecer técnico conjunto de 

várias unidades. Esse parecer foi enviado à reunião de Câmara do passado dia 11 de 

junho e submetido no portal participa, dentro do prazo estabelecido. Nesse parecer que 

podem ter acesso, porque é público, foram identificados um conjunto de situações, 

levantadas questões, nomeadamente referente às linhas de água. Informou que aquele 

parecer da Câmara, não era vinculativo e que a entidade responsável pelo licenciamento 

era a Agência Portuguesa do Ambiente.-------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e disse que iam passar para o período das 

Moções, Recomendações. Tinham também um voto de pesar apresentado pelo senhor 

presidente da União de Freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, que o primeiro 

secretário ia ler.--------------------------------------------------------------------------------

Transcrição do Voto de Pesar----------------------------------------------------------------

“Maria Julieta Faria Fernandes, mais conhecida por Mimi desde os tempos da Escola 

Primária, nasceu em 28 de agosto de 1931.-------------------------------------------------- 

Personalidade viva e irrequieta, deixa um exemplo de pessoa feliz, sempre empenhada no 

serviço aos outros e participante, até ao fim, na vida da sua cidade, Leiria.----------------- 

Professora do Ensino Básico desempenhou em regime de voluntariado, funções de chefe 

do Escutismo/Guias de Portugal, de apoio social e hospitalar, colaboração com a obra 
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social “A Barraca” a favor do Lar de Santa Isabel, participação ativa em coros de Leiria, 

com o Coro Sénior do Orfeão de Leiria, o Corális e no teatro Trolaró.------------------------ 

Publicou um livro de poesia dedicado a Leiria, de onde foi extraída a letra “Leiria Princesa” 

cantada pelo grupo Corális.-------------------------------------------------------------------- 

Recentemente realizou e publicou aquilo a que chamou “ o seu último sonho”. Um livro de 

iniciação à leitura.--------------------------------------------------------------------------- 

Organizou vários espetáculos para angariação de fundos com fim social o último dos quais 

no passado dia 7 de abril, a favor da “Casa do Gaiato”, com letras da sua autoria, bem 

como peças de teatro e rábulas de grande diversão e cultura.------------------------------- 

O seu talento artístico levou a que, desde os tempos do Magistério Primário, tenha 

desenhado caricaturas para as plaquetas da Queima das Fitas e para os Livros de Curso, 

tendo-se dedicado também à pintura, com assinatura de obras de grande qualidade e 

interesse pictórico.------------------------------------------------------------------------------- 

Embora natural de Urqueira, Concelho de Ourém, dedicou-se sempre à cidade de Leiria 

onde viveu, estudou e trabalhou.------------------------------------------------------------- 

Maria Julieta Faria Fernandes faleceu no passado dia 22 de junho, com 87 anos.----------- 

Tendo contribuído com a sua participação cívica para o desenvolvimento da Freguesia e 

consequentemente do nosso Concelho, propõe-se que a Assembleia Municipal de Leiria 

delibere aprovar um voto de pesar e manifestar à sua família as mais sentidas 

condolências. Leiria 28 de junho de 2019”-----------------------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia Municipal perguntou se alguém se queria manifestar e 

colocou à votação o voto de pesar. Foi aprovado por unanimidade. O deputado João 

Cunha fez uma declaração de interesses e disse que era sobrinho da professora Maria 

Julieta, e quis em nome da família agradecer o voto de pesar.-------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia continuou e disse que tinham entrado duas Moções 

que os proponentes não tinham tido oportunidade de as enviar atempadamente, eram 

aceites porque tinham sido entregues ali. Uma proposta apresentada pela deputada 

Daniela Sousa do PAN e outra apresentada pelo deputado António Pereira de Melo.-------

Transcrição da Moção: “Transição da Frota Automóvel Municipal para a 

Mobilidade Elétrica------------------------------------------------------------------------

a) Considerando que os automóveis movidos a energia fóssil são grandes fontes de 

emissão de gases com efeito estufa GEE nomeadamente dióxido de carbono;--------------

b) Os GEE são um dos principais fatores para o agravamento das alterações climáticas a 

nível mundial;------------------------------------------------------------------------------------

c) Alterações climáticas são reconhecidas pelas Nações Unidas, União Europeia e Portugal 

como uma das maiores ameaças ambientais, sociais e económicas às populações, 

ecossistemas e biodiversidades do planeta no tempo presente e nas próximas décadas;---
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d) Perante a ameaça das alterações climáticas, 180 nações do mundo entre as quais 

Portugal comprometeram-se, na 21ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das 

Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, (COP21) mais conhecida por acordo de 

Paris, 2015 a limitar o aumento da temperatura média global até ao máximo de 2 graus 

centígrados e fazer esforços para que esta não ultrapasse o aumento de 1,5 graus 

centígrados quando comparado com período pré-industrial até ao final do século XXI;-----

e) Portugal está a implementar o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 

2020/2030, com o objetivo de assegurar uma trajetória sustentável de redução das 

emissões de gases (GEE) com efeitos estufa, de forma a alcançar uma meta de -18% por 

cento, a -23% por cento em 2020 e que -30% por cento a -40% por cento em 2030, em 

relação a 2005, garantindo o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação das 

alterações climáticas e colocando Portugal em linha com os objetivos europeus e com o 

acordo de Paris;----------------------------------------------------------------------------------

f) Portugal pretende atingir a neutralidade carbónica em 2050 (diferença entre a emissão 

e remoção da GEE igual a zero), através do desenvolvimento Roteiro Nacional para a 

Neutralidade Carbónica 2050;-------------------------------------------------------------------

g) Desde 7 de Março deste ano, o despacho do Governo obriga a que 50% por cento da 

aquisição de novos veículos do Estado sejam veículos elétricos;------------------------------

h) Os esforços de mitigação, adaptação e combate às alterações climáticas também 

devem ser feitos pela Administração Local acompanhando as medidas implementadas 

pela Administração Central do Estado;---------------------------------------------------------

i) A Câmara Municipal de Leiria necessita periodicamente adquirir veículos novos, para a 

frota municipal;---------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao exposto vem a representação municipal do partido Pessoas Animais-Natureza 

propor que a Assembleia Municipal de Leiria delibere recomendar à Câmara Municipal: 

1 - Que o Município de Leiria se obrigue a partir de 2020 a adquirir veículos ligeiros 

elétricos a razão de 50% por cento, ou seja um em cada dois veículos adquiridos para a 

frota municipal de automóveis, além dos híbridos adquiridos e já existentes ao serviço de 

transportes coletivos da cidade.----------------------------------------------------------------- 

2 - Que o município de Leiria estude a possibilidade e a viabilidade de aquisição de 

veículos pesados elétricos ou híbridos, nomeadamente viaturas para transporte de lixo 

urbano.”------------------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e solicitou as inscrições para debater 

aquele assunto.-----------------------------------------------------------------------------------

Intervenção do deputado António Pereira de Melo – PSD/MPT----------------------

Cumprimentou os presentes. Disse que concordava com a proposta apresentada dos 

veículos elétricos, mas naquele momento existiam quatro tipos de veículos elétricos, 
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híbridos que tinham um motor de combustão interna e baterias, que usavam a energia de 

descida e do motor quando não estava a tracionar, carros que em viagens longas 

consumiam praticamente combustível e a parte elétrica não funcionava. Os híbridos plug-

in que eram carregados em casa e garantiam cerca de 20, 30 quilómetros a eletricidade 

que depois entrava o motor de combustão. Os que eram unicamente elétricos tinham, 

naquele momento, um alcance relativamente curto, só os Teslas mas que eram 

extremamente caros e eram poluentes devido às baterias de lítio que usavam. Existiam 

os carros elétricos a células de combustível que embora fosse dito que trabalhavam com 

água do mar, trabalhavam sim com um sal especial que se juntava. Eram os que poluíam 

menos. Aquela proposta dava à Câmara a liberdade para comprar qualquer um mas 

possivelmente iria optar pelos híbridos, por se revelarem mais indicados em termos de 

autonomia. No que dizia respeito aos autocarros, os menos poluentes eram os de 

hidrogénio que iriam ser o futuro. Naquele momento estavam numa fase de transição, as 

pessoas estavam a comprar carros elétricos, que podiam ser carregados em casa, que por 

sua vez, ao usar a eletricidade produzida em centrais térmicas, produziam mais poluição 

que o próprio carro. Disse que era só um esclarecimento e que ia votar a favor.----------

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

Cumprimentou os presentes. Continuou e disse que fazia dele as palavras do colega de 

bancada, Pereira de Melo, quis deixar uma nota de carácter mais político. Compreendia e 

respeitava, que PAN quisesse marcar a agenda política ao dizerem que tinham uma 

preocupação Ambiental. Não contestava mas impor à Câmara Municipal uma determinada 

quota em relação àquela matéria, parecia um condicionamento em relação à questão do 

que deveria ser feito de forma responsável. Continuou e disse que iria votar a favor, por 

ser uma questão de princípio embora a questão da fasquia e da obrigatoriedade, pensava 

que a deputada do PAN quisesse alterar, para dar uma maior liberdade à Câmara agir de 

acordo com o que eram os seus condicionalismos, era o desafio que fazia.-----------------

O senhor Presidente da Assembleia lembrou que se tratava de uma Recomendação para 

que o Município se obrigasse a partir de 2020, a adquirir veículos elétricos à razão de 

50% por cento. O Município de Leiria devia também estudar a viabilidade de aquisição de 

veículos pesados elétricos ou híbridos, nomeadamente viaturas para transporte de lixo 

urbano. Perguntou aos deputados se estavam esclarecidos e colocou à votação a Moção, 

que foi aprovada por maioria, com um voto contra do PS, quinze abstenções do PSD e 

do PS.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia disse que se absteve e que ia fazer uma declaração 

de voto, não era uma declaração de voto do seu partido, mas sua e ia ser feita por 

escrito. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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Transcrição da declaração de voto do senhor Presidente da Assembleia 

Municipal:-----------------------------------------------------------------------------------

“ Declaro que me abstive na votação da Moção do PAN, Transição da Frota Automóvel 

Municipal para a Mobilidade Elétrica, à qual reconheço louváveis intenções.----------------- 

No entanto, parece-me desajustada e inexequível a obrigação da aquisição de veículos 

elétricos à razão de 50% a partir de 2020.”------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado António Pereira de Melo – PSD/MPT---------------------- 

Transcrição: “No dia 16 de junho de 2019 assisti no hotel Eurosol, ao debate, promovido 

pelo PSD e JSD de Leiria, versando sobre a “despoluição da bacia hidrográfica do rio Lis”. 

Neste debate foi apresentado, pelo presidente da OIKOS (Associação de Defesa do 

Ambiente e do Património da Região de Leiria), Dr. Mário Oliveira, um estudo, baseado 

em análises da água, que prova que a poluição do rio lis não se deve apenas às 

suiniculturas, mas também e de um modo significativo aos esgotos da cidade. Verifica-se 

que existem ao longo do rio pelo menos dois pontos problemáticos em termos de 

contaminação por dejetos humanos, um na cidade, junto à ponte do Arrabalde e o outro 

junto à ponte das mestras, que nada têm a ver com a poluição gerada pelas suiniculturas 

que se apresenta via ribeira dos Milagres. Esta poluição deverá provir dos esgotos 

urbanos que via ligações ilegais de efluentes, drenam diretamente para o rio ou da 

estação de tratamento das Olhalvas. É conhecido que a estação de tratamento das 

Olhalvas por vezes tem que efetuar descargas de emergência em resultado de muitas das 

águas pluviais, também passarem por ela e excederem a sua capacidade. Isto devido a 

em alguns locais da cidade as condutas de esgotos e pluviais se juntarem ou serem a 

mesma, facto que aumenta o custo do tratamento na ETAR. O problema é 

particularmente grave na zona histórica da cidade onde os esgotos desaguam no caneiro 

de 1800 um túnel de grandes dimensões que concentra os esgotos e águas pluviais desta 

zona e que de vez em quando satura ou entope derramando diretamente para o rio. Sei 

que os problemas de saneamento não constituem o prato preferido dos executivos 

municipais pois, enquanto estão a ser resolvidos provocam muitos inconvenientes aos 

cidadãos e depois de concluídos não se prestam para uma cerimónia eleitoralista de 

inauguração. Provada via análises da água, a contaminação do rio Lis por bactérias 

provenientes de dejetos humanos (já poluem mais que as suiniculturas) estamos perante 

um problema de saúde pública que urge resolver. A reparação dos esgotos da cidade é 

assim mais importante que muitas obras de fachada que o presente executivo tenta 

fazer. Não conheço contudo nenhum projeto para resolver este problema. Será que 

consta do até agora desconhecido projeto de infraestruturas da Av. Heróis de Angola? A 

construção de dois elevadores para o castelo ou a cobertura da Av. Heróis de Angola 

serão certamente menos urgentes dos que a requalificação dos esgotos urbanos! Ocorre 
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perguntar qual o futuro custo de manutenção dos elevadores a instalar? Será que vão 

estar em funcionamento contínuo ou irão funcionar quando existe um número suficiente 

de clientes? Para quê dois elevadores, quando um único vertical na aba poente do castelo 

seria certamente mais económico e suficiente para transportar os cerca de 15.000 mil 

visitantes por ano (14.448 no ano passado), diretamente a partir da base poente do 

morro do castelo. Note-se que o estacionamento junto ao estádio vai reduzir-se com a 

construção do Centro de Atividades Municipais tornando-se assim difícil senão impossível 

o estacionamento de autocarros turísticos junto à avenida 25 de Abril. Creio que o 

sistema de elevadores a construir rapidamente estará parado por previsível falta de 

manutenção e/ou custo de exploração. Assim estaremos perante uma obra de fachada 

sem grande utilidade. Isto é um mini-estádio. Proposta ao senhor Presidente da Câmara: 

Peço ao executivo camarário que considere como prioritária a requalificação dos sistemas 

de esgotos e de canalização das águas pluviais da zona urbana assim como continue a 

empenhar-se na construção da estação de tratamento de efluentes suinícolas (ETES) para 

que se reduza a poluição do rio Lis.”-------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia continuou e depois de perguntar se algum deputado 

se queria manifestar, informou o deputado António Pereira de Melo que não iria colocar à 

votação a intervenção dele. Aquele documento devia ter chegado aos serviços com pelo 

menos dois dias de antecedência. Considerou o exposto como uma intervenção do 

período antes da ordem do dia, e não propriamente como uma Moção.----------------------

Intervenção de Luís Pinto – PS ---------------------------------------------------------- 

Começou e disse que o Partido Socialista acompanhava todas as preocupações que 

tinham que ver com a resolução de problemas do Ambiente. A intervenção do deputado 

Pereira de Melo era mais uma que pretendia acrescentar à sua lista de propostas. Parecia 

uma preocupação ambiental, mas fugia ao problema, quando focava outras áreas que 

nada tinham que ver com as questões ambientais. Reconhecia trabalho feito pela Câmara 

que existia mas depois faziam-se comparações perfeitamente desajustadas ao comparar 

os elevadores ao um mini-estádio, não fazia sentido. O deputado sabia que era uma obra 

financiada em 85% por cento e que o executivo orienta-se pelo rigor financeiro em que 

não existiam derrapagens como tinha acontecido com o estádio. Continuou e disse que 

estava na moda falar no Ambiente e menos no turismo tínhamos que desenvolver a 

capacidade nessa área e Leiria tinha que o fazer, os elevadores iam contribuir para isso. 

Sobre a Avenida Heróis de Angola, já estava a criticar o projeto sem o conhecer. Existia 

uma parte que já era conhecida que era a intervenção precisamente no subsolo. Aquele 

executivo pautava-se pelo rigor financeiro, resolviam os problemas e projetavam a 

autarquia para o futuro com prioridades em grandes áreas como, Ambiente, Saneamento 

e abastecimento de Água.-----------------------------------------------------------------------
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Intervenção da deputada do Daniela Sousa – PAN------------------------------------

A proposta tratava dois assuntos distintos que mereciam serem separados. Uma coisa 

eram as infraestruturas para tratamento das águas, que estavam de acordo, outra era a 

construção da Estação de Tratamento de Efluentes Suinícolas (ETES). A posição do PAN 

estava perfeitamente clara desde o início. Continuou e disse que não lhe parecia que era 

uma questão de moda falar no Ambiente pois, era uma preocupação manifestada por 

muitos partidos, inclusive o PAN, desde o início, não era uma bandeira levantada à 

pressa. O assunto não ia a votação pois, era só uma Recomendação. Reafirmou que eram 

dois assuntos distintos e mereciam ser destacados e não colocados a uma eventual Moção 

que pudesse vir a ser apresentada, pois deviam ser votados em separado para não serem 

eventualmente prejudicados.-------------------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia disse ao deputado António Santos que podia falar do 

assunto, no período antes da ordem do dia, porque não era uma Moção.-------------------

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

Cumprimentou os presentes. Começou e disse que queria reforçar o que os colegas 

tinham dito e que aquele texto era para ser lido antes da ordem do dia. Disse ao 

deputado Pereira de Melo que tinha perdido ao misturar uma série de assuntos uma boa 

oportunidade para falar na reparação dos esgotos da cidade. Desafiou-o a separar a 

questão da Estação de Tratamento de Efluentes Suinícolas (ETES), com a reparação dos 

esgotos que eram dois assuntos distintos e apresentar numa próxima Assembleia, uma 

Recomendação ou Moção naquele sentido.--------------------------------------------------- 

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

Cumprimentou os presentes. Disse que concordava com a proposta e iam votar a favor. 

Entendiam que dar prioridade às questões ambientais nomeadamente os esgotos 

humanos que era uma prioridade, em detrimento de outras obras que estavam 

planificadas para a cidade.----------------------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia disse, que outros deputados que gostariam de falar 

sobre aquele assunto, mas fá-lo-iam no tempo destinado aos mesmos, ante do período da 

ordem do dia.------------------------------------------------------------------------------------

Intervenção do presidente da União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 

Cortes.--------------------------------------------------------------------------------------

Cumprimentou os presentes. Começou e disse que ia falar num emoji muito especial, 

amarelo, que muda de cor, sem expressão mas que os fazia sorrir, sem boca mas que os 

deixava a salivar. Aquele emoji era pequeno mas podia tornar-se nacional. Aquele emoji 

era a Brisa do Lis e ia concorrer às Sete Maravilhas de Doces de Portugal. Pediu a 

colaboração de todos para votarem na Brisa do Lis um ícone da doçaria leiriense. Era uma 

lembrança distintiva de Leiria que tinham para oferecer a quem os visitava, ou podia ser 
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levada a pessoas amigas como recordação gastronómica da nossa região. Tornou-se 

numa marca que identificava a cidade de Leiria e solicitou que ligasse para o número 

760 107 007. Aquela era uma oportunidade que não podiam desperdiçar, para levar as 

Brisas do Lis e o nome de Leiria a todo o país, quiçá ao mundo e quem ficaria a ganhar 

era Leiria. Informou que todos os deputados iriam receber uma Brisa do Lis e apelou ao 

espírito de cidadania e bairrismo, e juntarem-se à promoção daquele doce. ------------

Intervenção da presidente da Junta de Freguesia do Arrabal Helena Brites--------

Cumprimentou os presentes. Começou e disse que o assunto tinha que ver com a área de 

proteção civil. A Freguesia do Arrabal tinha tentado levar a cabo a implementação do 

programa, Aldeia Segura Pessoas Seguras e deixou um apelo que parecia importante 

refletir em termos do executivo da Câmara. Aquele programa tinha sido um desafio da 

Autoridade Nacional de Proteção Civil, visava a divisão das freguesias em vários 

aglomerados populacionais sendo que, para cada um dos aglomerados tinham que ser 

encontrados locais de abrigo e de refúgio de proteção às populações. Tinham também 

que ser encontradas pessoas da freguesia, designadas como oficiais de segurança. Estes 

oficiais de segurança fariam a ponte entre as populações e as autoridades que chegavam, 

para prestar socorro às mesmas. A Freguesia do Arrabal estava dividida em 5 

aglomerados populacionais e tinha já efetuado a identificação dos oficiais de segurança, 

que receberam formação por parte do Serviço Municipal de Proteção Civil do Município de 

Leiria. Efetuou o primeiro simulacro no dia 27 de abril e já tinha o segundo planeado para 

o dia 13 de julho. Os simulacros tinham a parceria do Serviço Municipal de Proteção Civil 

e a presença de todos os responsáveis e entidades como os Bombeiros, Cruz Vermelha e 

Segurança Social. Este trabalho implicava que a Freguesia fizesse um levantamento 

detalhado de todas as habitações, número de fogos, de pessoas, distinguir os que eram 

portadores de deficiência, os ausentes no estrangeiro, identificar os prédios devolutos e 

enviar as respetivas coordenadas de localização. Era um serviço logístico técnico e 

bastante ambicioso. Continuou e disse que importava referir algumas fragilidades daquele 

programa e que visava a proteção das populações, parecia-lhes frágil assentar aquele 

programa no voluntariado, bem como a não existência de pessoas com os conhecimentos 

técnicos específicos e especializados na área pois, sabiam que os recursos humanos 

naquela área eram escassos. Parecia-lhe pertinente que no futuro pudessem ser 

pensadas algumas verbas a atribuir para aquela área da proteção civil, tendo em conta 

que reconheciam que se não houvesse aquele apoio a nível local, de quem melhor 

conhecia o terreno, a proteção civil ficaria sempre limitada no sentido de fazer um 

trabalho eficaz. Deixou a nota sobre a necessidade de no futuro se pensar na atribuição 

de verbas para aquela área, que certamente seria unânime por parte dos colegas.---------  
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Intervenção do presidente da Junta de Freguesia de Coimbrão---------------------- 

Cumprimentou os presentes. Disse que não ia falar da praia do Pedrógão ou da Lagoa da 

Ervedeira se essas eram suficientemente mediáticas para que se falasse nelas. Ia falar 

em algo que preocupava a Freguesia do Coimbrão e não menos importante para eles. 

Referia-se à tempestade Leslie, que os tinha afetado, nomeadamente os edifícios tais 

como o armazém apoio à atividade da Freguesia, elevadores, fontanários, Polidesportivo, 

numa estimativa de prejuízo superior a cem mil euros. Foi feito um levantamento pela 

Junta de Freguesia, confirmado e melhorado por técnicos da Câmara Municipal. Pensaram 

que aquele processo seria depois encaminhado para a  Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional, (CCDR), que lhes estava a pedir aquele levantamento e 

estimativa dos prejuízos. Ficaram a aguardar uma resposta, através do Município ou da 

CCDR, mas passado um ano foram confrontados através de um email enviado pela 

Câmara Municipal, que dava conhecimento de um ofício da CCDR a solicitar, pelo menos a 

recomendar que as entidades, juntas de freguesia, câmaras municipais, associações ou 

coletividades, elaborassem e entregassem um processo de candidatura, num espaço de 

três dias úteis. Para além disso foram também informados que as juntas de freguesia não 

eram elegíveis, o que os deixou bastante apreensivos, porque os danos causados pela 

tempestade tinham condicionado a atividade deles. O Armazém estava a sofrer obras de 

reconstrução conseguidas com o valor de vinte cinco mil euros para despesas de capital, 

transferidos pela Câmara Municipal. Esse valor era insuficiente para construir todo o 

barracão. A vedação do Polidesportivo também, tinha praticamente desaparecido e o 

custo da reparação eram cerca de vinte mil euros. Perante aquela situação, consideravam 

um comportamento menos correto da CCDR, questionou o Presidente da Câmara se 

estaria disponível para os apoiar, com verba necessária para requalificar aquele espaço e 

substituir materiais, que desapareceram.-------------------------------------------------- 

Intervenção do presidente da União de Freguesias de Marrazes e Barosa Paulo 

Clemente------------------------------------------------------------------------------------ 

Cumprimentou os presentes. Agradeceu ao presidente da Câmara e disse que tinha 

orgulho em poder testemunhar a conclusão de mais uma obra na freguesia, o Jardim da 

Almuinha Grande. Uma obra prometida há vinte anos. O dia 22 de Maio de 2019 ficou na 

história do Município de Leiria e da União das Freguesias de Marrazes e Barosa, pela 

concretização de uma obra que ficaria para a posteridade. Fez uma referência ao 

excelentíssimo senhor Presidente da Assembleia Municipal Doutor António Sequeira, que 

no discurso das comemorações do Dia do Município afirmou que construir um jardim 

dentro de uma cidade era a forma mais nobre e civilizada de olhar a vida. Reafirmou que, 

nobre e civilizado era todo aquele que conseguia honrar as suas promessas, com visão de 

futuro. Continuou e deu uma palavra a todas as instituições intervenientes na 
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inauguração do Jardim, Annarella, Orfeão de Leiria, Sociedade Artística e Musical dos 

Pousos, SAMP, Trampolins Clube de Leiria, GCAL – Ginásio Clube Acrotumb de Leiria. 

Continuou e disse ao Presidente da Câmara que era necessário uma boa manutenção do 

espaço e correção de algumas anomalias no Jardim. Pediu então que fosse corrigido o que 

estava menos bem, no sentido de melhorar e dignificar ainda mais o Jardim da Almuinha 

Grande.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do presidente da União de Freguesias de Colmeias e Memória Artur 

Santos---------------------------------------------------------------------------------------

Cumprimentou os presentes. Começou e disse que na sequência do assunto que 

considerava de extrema importância, levado ali pela colega Helena Brites, Programa 

Aldeias Seguras Pessoas Seguras tinha manifestado alguma resiliência na aplicação do 

mesmo porque entendia que ele não iria funcionar. Era um programa que lhes era 

imposto de certa forma pelo poder central e achava que não podiam estar de todo 

dependentes daquilo que era o voluntariado das pessoas, porque, na verdade, o 

voluntariado na hora que era necessário poderia não estar presente, pelos mais diversos 

motivos. Não podiam existir falhas quando fosse necessário, ele estava ali como um dos 

representantes da defesa da floresta contra incêndios. A União de Freguesias estava a 

elaborar uma plataforma georreferenciada, onde poderão ser assinalados todas aquelas 

situações que estavam dependentes dos oficiais de segurança. Essa plataforma irá 

permitir, que os bombeiros ou as entidades responsáveis possam ter acesso através de 

um código. Essa plataforma irá dar informação sobre caminhos públicos operacionais, 

lugares habitáveis, onde as pessoas que possam estar em condições físicas para 

combater um incêndio, ou que tenham que ser socorridas. Concluiu e disse que aquele 

sistema devia ser implementado e estavam a elaborar uma proposta que iria ser 

apresentado no sentido de facilitar a vida a todos, em caso de incêndio ou catástrofe. 

Este não devia estar dependente de voluntários.----------------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e solicitou as inscrições para o período 

antes da ordem do dia.------------------------------------------------------------------------

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

Transcrição--------------------------------------------------------------------------------- 

“No passado dia 30 de Novembro de 2018 apresentei nesta assembleia, uma proposta de 

criação de um grupo de trabalho para o acompanhamento da recuperação das matas 

litorais partido. Acabei por tirar esta proposta porquanto me foi esclarecido que tal 

acompanhamento estaria a ser efetuado pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta e 

que se iria solicitar à mesma, que viesse aqui informar os trabalhos que estariam a ser 

realizados. Tivemos assim aqui a presença do presidente desta comissão que, pouco nos 

esclareceu, apenas apresentou os organogramas das várias entidades envolvidas e um 
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power point do programa de recuperação que viria a ser apresentado mais tarde, pelo 

ICNF e do qual, já tínhamos conhecimento. Fomos confrontados na última semana em 

todos os meios de comunicação social com o facto de pouco quase nada estar a ser feito 

no que toca à recuperação das nossas matas ardidas no famigerado incêndio de Outubro 

de 2017. No nosso concelho, tivemos duas das matas mais afetadas a Mata Nacional do 

Urso que viu 54% por cento da sua área ardida e a Mata Nacional do Pedrógão que ardeu 

em 90% por cento. A Mata Nacional do urso tem 6 mil hectares e a do Pedrógão tem 

1800 hectares. Segundo informação publicada esta semana pelo Região de Leiria 

proveniente do ICNF, até 2021, cinquenta e sete talhões vão receber ações de 

reflorestação no total de 1083 hectares. E assim pergunto e os restantes 6700 hectares. 

Ainda segundo o ICNF a venda da madeira ardida destas duas matas estava avaliada, em 

outubro, em três milhões de euros, mas não fazemos ideia onde irá ser gasta esta verba. 

A Mata Nacional de Leiria tinha a madeira ardida avaliada em onze milhões e quinhentos 

mil euros e o Secretário de Estado da Floresta anunciou que esta mata vai ter um 

investimento em reflorestação de apenas dois milhões de euros até 2022 para reflorestar 

1.500 hectares e os restantes 8500 hectares que arderam? Se percorrermos as áreas das 

matas nacionais que não arderam, também constatamos facilmente, que se encontram 

com os trabalhos de gestão florestal em atraso. Toda esta situação levou à demissão de 

um especialista do Observatório do Pinhal do Rei na semana passada, o Engenheiro 

Ricardo Vicente com quem tive o prazer de falar pessoalmente e que tem vindo a 

denunciar toda esta inércia. Os focos estão todos virados para a Presidente da Câmara da 

Marinha Grande, pois a Mata de Leiria está no seu Concelho, contudo, alguém acabará 

por se lembrar que a Mata do Urso e do Pedrógão são da nossa responsabilidade e aí que 

teremos nós para dizer? Pergunto-lhe senhor Presidente: A Câmara tem acompanhado 

toda esta situação? Que medidas pensam tomar, face às notícias que tem vindo a 

públicas relativas às denúncias apresentadas pelo Engenheiro Ricardo Vicente? Assim é 

triste constatar que, após os incêndios de outubro de 2017, as nossas matas nacionais 

que são propriedade e gestão pública a cargo do ICNF, estão em estado de abandono e a 

Câmara penso que não poderá compactuar com isso.”---------------------------------------- 

Continuou e disse que queria dar os parabéns ao executivo pela inauguração do Jardim da 

Almuinha, à comissão de organização das comemorações do 25 Abril bem como 

organização onde estaria a Câmara também incluída pelo serviço logístico que prestou à 

organização do Festival a Porta. Foi efetivamente bastante agradável ver as portas da 

Villa Portela, abertas e todas aquelas pessoas a usufruírem daquele espaço tinha sido um 

gosto enquanto munícipe.-----------------------------------------------------------------------

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

Cumprimentou o presentes e disse que era a terceira vez que a munícipe Susana 
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Monteiro ia ali, em nome da população do Picheleiro colocar a questão relativamente à 

implantação de uma instalação avícola naquela zona e que estava a perturbar as 

populações em redor. Dirigiam-se especialmente ao senhor Presidente da Câmara que 

nunca falava e endossava sempre os seus vereadores, para responder às perguntas. 

Assim colocou-lhe a questão diretamente, se tinha alguma razão para não dar a cara 

naquele assunto ou havia ali alguma coisa que não fosse efetivamente explicável. 

Também lhe gostaria de perguntar se tinha alguma coisa contra a necessidade ou a 

exigência de um estudo de impacto ambiental em relação àquele problema.---------------- 

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

Transcrição---------------------------------------------------------------------------------

“Se não fossem as declarações recentes a um órgão de comunicação social de Leiria do 

presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós continuávamos mesmo aqui, na 

Assembleia Municipal, completamente sem informação sobre o que se passa com a 

Estação de Tratamento de Efluentes Suinícolas (ETES) ou, dito de outra forma, com o 

estado em que se encontra o processo de resolução do tratamento dos efluentes 

suinícolas. O que lemos deixa-nos preocupados. E da parte da Câmara Municipal de Leiria 

não há informação nem aos membros da Assembleia nem à população. Dificilmente se 

pode ter uma ideia de quanto é que este assunto possa ter uma resolução que 

salvaguarde o ambiente, a saúde pública, o bem-estar e a qualidade de vida das 

populações. A situação atual é grave e pelo deixa andar e conveniência do Estado e das 

câmaras municipais, tudo vai continuar mais ou menos na mesma. Empresários pouco 

cuidadosos irresponsáveis ou até sem escrúpulos vão continuar a proceder como tem 

feito ao longo dos tempos. A Câmara de Leiria, nisto, como noutras coisas, apesar dos 

discursos, de planos disto e daquilo, lava as mãos como Pilatos e assobia para o lado. No 

fim verte umas lágrimas de crocodilo e sente-se como quem fez uma boa ação. Tudo 

palavras vãs, vozes de fariseus. E como se isso fosse pouco, análises recentes ao Rio Lis 

confirmaram o que todos sabem, ninguém assume e nesta Assembleia, só o PCP vem 

regularmente denunciando: a poluição com esgotos domésticos existe, agravou-se e é tão 

grave como a dos dejetos dos porcos. Nisto a responsável apenas da maioria PS na 

Câmara. É inaceitável manter esta situação. Este problema tem que ser resolvido. A 

Câmara comprou o aeródromo do Falcão. Não apresentou razões sensatas para o efeito. É 

uma operação que desconhece as razões do interesse público, como outras que a gestão 

do PS já efetuou. Os únicos interesses que se conseguem entrever, como a informação 

saída na imprensa, é a satisfação de interesses privados, ou de quem vende e os que 

usam a infraestrutura. Entretanto, equipamentos que deviam ser adquiridos, reabilitados 

e transformados para servirem as populações como, por exemplo, o antigo Instituto da 

Vinha e do Vinho na Estação, vão apodrecendo, porque para o PS isso não interessa. 



                
 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 5/2019, de 28 de junho - Quadriénio 2017/2021  18 

Dualidade de critérios esclarecedora sobre a natureza política do PS na Câmara e os 

interesses que serve por vontade própria.”--------------------------------------------------- 

Intervenção da deputada Margarida Castelão PSD/MPT -----------------------------

Cumprimentou os presentes. Na sequência da intervenção do deputado Luís Pinto vinham 

esclarecer que ignorar questões ambientais era uma má opção. Dizer que os partidos 

tinham cada vez mais a bandeira do Ambiente pois as populações estavam cada vez mais 

preocupadas com essa questão, ignorá-la era por sua vez ignorar os cidadãos. Era 

urgente dotar o centro da cidade de um sistema separação de esgotos de água da chuva. 

Sabiam que essas obras estavam prometidas, mas queriam vê-las cumpridas pois, 

tratava-se de um problema de saúde pública. No debate em que esteve presente ficou 

preocupada ao ver a Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis, sobre a 

qualidade da água que utilizam nas suas regas. A Associação de Amigos da Pró Lis, que 

estava sedeada na União de Freguesias de Monte Real e Carvide tinha feito inúmeras 

operações de limpeza e desobstrução do rio de árvores caídas, limpeza do leito e 

margens, que permitia à população desfrutar o rio para atividades de lazer e pesca. 

Aquele era um bom exemplo que devia ser replicado ao longo de todo o rio e não só 

naquela zona. Como cidadã preocupava-a pagar caro o tratamento de esgotos e saber 

que era provável que esses fossem lançados no rio Lis, por incapacidade do sistema para 

os tratar. Deviam unir esforços para o que não tinha sido feito no passado ser feito no 

futuro. Os cidadãos em geral iam valorizar aquele investimento, pois, estavam muito 

sensibilizados para as questões ambientais. Assim deviam ter conhecimento que a 

Câmara estava a investir naquela área. Deviam deixar as promessas políticas e passar às 

ações. Sabia que todos os partidos ali representados independentemente da cor política 

estavam preocupados com a questão ambiental.----------------------------------------------

Intervenção do deputado Luís Pinto – PS ---------------------------------------------

Começou e disse que não tinha por hábito fazer intervenções de teor de elogios pessoais. 

Naquele dia, quis abrir uma exceção em relação ao camarada e amigo António Sequeira e 

sobre o quanto se sentia, honrado pelo trabalho que ele desempenhava, como Presidente 

daquela Assembleia Municipal. Não só pelas alterações efetuadas na Assembleia 

Municipal, mas também pela forma como tratava todas as forças partidárias de forma 

igualitária, as intervenções como no 25 de Abril, no dia da Cidade, era um exemplo de 

cidadania. Disse que, entre outros era um cidadão que honrava a política e dignificava as 

instituições e era um prazer, acompanhar a ação do senhor Presidente António Sequeira. 

Continuou e referiu a praia do Pedrogão pois, queria elogiar o esforço que a Câmara tinha 

feito com o Festival da Sardinha, uma grande aposta financeira em termos de animação. 

Desafiou o executivo e todas as bancadas para que numa próxima Assembleia pudessem 

refletir sobre a praia do Pedrógão e a intervenção a fazer, que tinha que ser mais 
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estruturada, para que em termos de desenvolvimento, pudessem ir mais longe. Falou da 

estrada 109 que ligava Leiria ao Pedrógão, que precisava que uma intervenção urgente, 

pois estava a ficar cada vez mais perigosa e solicitou ao Presidente da Câmara que 

exercesse pressão nesse sentido. Dirigiu-se à deputada Margarida Castelão e esclareceu 

que não relegava para segundo plano as questões ambientais pois, ele próprio era um 

militante ativo dessas questões e disse que naquele momento tinham várias artérias da 

cidade a sofrerem intervenções na área dos esgotos.-----------------------------------------

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

Cumprimentou os presentes. Começou e disse que não podiam ficar indiferentes, àquilo 

que tinha acontecido na semana anterior na cidade, que tinha sido transformada num 

palco de dança, de vários espetáculos era muito importante, mas realmente eram 

momentos. O importante era a prática continuada, que era daí que vinha a identidade de 

uma região, de um povo era isso que os transformava em leirienses. Não lhe pareceu que 

fosse isso que viesse a acontecer. A 22 de maio de 1945 a Mary Cortês Pinto ofereceu 

uma escultura a cidade de Leiria, feita por Anjos Teixeira. Uma viatura invadiu o espaço 

onde essa escultura se encontrava e provocou-lhe danos gravíssimos. Passaram dez 

meses e essa escultura continua ausente do local. Essa escultura, já tinha tido outros 

problemas pois, o original tinha estado na Quinta de Santo António do Freixo e terá sido 

furtada em 2012. Perguntou, como é que tinha sido possível uma viatura invadir o espaço 

onde se encontrava a escultura, pois era um sítio de peões e gostaria de saber qual era o 

ponto de situação em relação à reparação e recolocação da escultura, que era conhecida 

também pelas mulheres de Leiria, quatro mulheres e uma criança e que agora eram só 

três.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Cumprimentou os presentes. Queria falar de um aspeto prático da cidade que acabava 

por ser o resultado de um processo de planeamento da Avenida Marquês de Pombal, que 

hoje já não tinha as funções, para as quais foi planeada e que já tinha sofrido 

intervenções no passado na parte superior. Foi planeada para ser uma avenida de 

escoamento de tráfego, entretanto a cidade expandiu-se teve edificações e era uma das 

zonas com mais habitantes. Junto à Escola Amarela no cruzamento da Rua Francisco 

Pereira da Silva da Rua da Restauração, ainda não tinha sido intervencionada, bem como 

como, a parte inferior até a Avenida General Humberto Delgado. A Avenida Marquês de 

Pombal hoje em dia já não fazia sentido, ser de alta velocidade. Assim devia haver algum 

tipo de intervenção, como por exemplo junto à Escola Amarela terem uma via com quatro 

faixas era exagerado e as passadeiras existentes terem doze segundos para as 

atravessar. Naquela zona existem muitas crianças, pois existiam ali três escolas e uma 

população de idosos com limitações de mobilidade e acessibilidade. Era claramente uma 
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situação a ser modificada. O estacionamento abusivo também obstruía, os passeios 

existentes. A zona com uma grande área de construção devia ser suavizada, tal como na 

parte superior. A recomendação/proposta que fazia, uma vez que iria haver intervenções 

no sistema viário da Avenida Nossa Senhora de Fátima e General Humberto Delgado, 

essa zona pudesse ser também intervencionada, inclusive por questões ambientais. A 

existência de semáforos obriga à paragem dos veículos sem aparente justificação. As 

passadeiras com apenas doze segundos para atravessarem, semáforos a funcionar de 

forma intermitente e com tráfego fluente, podia gerar acidentes. Era uma boa 

oportunidade para fazer uma intervenção, no sentido de reduzir as emissões e os 

impactos ambientais naquela zona e resolver aquele problema.------------------------------ 

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

Cumprimentou os presentes. Começou pelas intervenções dos presidentes de junta e 

disse que em relação ao Programa Aldeias Seguras Pessoas Seguras, não conhecia e não 

ia acontecer seguramente qualquer tipo de profissionalização ou subsidiação. O país tinha 

milhares de aldeias e não via qualquer capacidade da Administração Central subsidiar 

esses voluntários. Clarificou as melhorias que tinham vindo a ser feitas ao nível da 

proteção civil, nomeadamente com a instalação das torres de videovigilância da zona 

florestal, com os sensores de alerta das mesmas, o aumento de capacidade no terreno 

das Associações de Bombeiros Voluntários, estavam a trabalhar na prevenção adequada, 

para eventuais riscos. Em resposta ao presidente da freguesia de Coimbrão, também o 

executivo estava admirado com as decisões sobre os programas de apoio às 

consequências do Leslie, e já tinham mudado de opinião três vezes. O executivo queria 

saber quais eram as situações que tinham que ser apoiadas e quem as ia apoiar. 

Aguardavam que a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento da Região Centro, 

(CCDRC), lhes comunicasse as suas decisões. Em resposta ao deputado Manuel Azenha, 

queria dizer que em relação à limpeza das matas nacionais vítimas do flagelo dos fogos, o 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), não autorizou. O ICNF 

ainda não tinha feito nada que era da sua competência, nas matas nacionais. Na Mata do 

Urso, falava-se no dinheiro da receita da venda, não se falava no dinheiro que ali tinha 

que ser investido. Era trágico pois, sabiam que havia dinheiro, foram iniciadas as vendas, 

para reabilitar aquelas matas e não foi possível. Uma parte que o ICNF não tinha a tutela 

por inteiro, já tinha sido adjudicada a requalificação da Lagoa da Ervedeira no valor de 

cerca de trezentos mil euros e que iria haver, duas ações de reflorestação da Mata do 

Urso em Novembro, mas não chegava. Em resposta ao deputado João Cunha disse que 

gostava de fazer insinuações, não tinha qualquer problema com o que se estava a passar 

no Picheleiro. A vereadora Ana Esperança, levou ali a informação daquilo que era a 

realidade que quem licenciava era a Direção Geral e Regional da Agricultura e Pescas, que 
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por sua vez estava sujeita à Agência Portuguesa do Ambiente. A Câmara afixou nos 

lugares de estilo os avisos de que estava a decorrer a discussão pública. A Câmara 

levantou um conjunto de questões, mas não era a Câmara que licenciava. Em resposta ao 

deputado António Santos disse que era prioritário que o Mercado do Falcão ficasse na 

esfera pública pois, os proprietários queriam vender e estava em risco a prática da escola 

do Aero Clube de Leiria. A instalação do Instituto da Vinha e do Vinho, e outras, no 

âmbito da transferência de competências estava pedido ao Ministério para entregar à 

Câmara de acordo com aquela Lei. Lembrou o edifício do DRM em que o primeiro ofício 

para adquirir aquele espaço tinha vinte anos. Em resposta à deputada Margarida Castelão 

ninguém ignorava, os problemas ambientais, nomeadamente aquele executivo que tinha 

sido o primeiro a criar um plano municipal de alterações climáticas. Ao longo dos tempos 

tinham feito sempre que possível, a separação das condutas únicas. Estavam a gastar 

muitos milhões nessas obras. Em relação ao curso do rio Lis e Lena, não tinha ideia que 

andasse ao contrário, porque o que a Pro Lis dizia ter feito um trabalho notável de 

melhoria do próprio leito do rio, com as limpezas que tinha feito. Tinham acontecido ali 

concursos de pesca e o que disseram é que o rio nunca tinha estado tão bom para haver 

tanto peixe. Em resposta ao deputado Rui Passadouro, a informação que tinha é que a 

estátua estava no Museu para reabilitação. Os danos na estátua tinham sido feitos pelo 

carro de uma empresa que estava ao serviço do Município, ao fazer marcha atrás tinha 

partido uma parte da estátua, iria ser recolocada em breve. Em resposta ao deputado 

Micael Sousa ia tomar em conta as sugestões dadas. O Executivo estava receptivo a 

todas as contribuições que quisessem dar, no sentido de melhorar a vida dos munícipes.-- 

O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu e disse que tinham terminado o período de 

antes da ordem do dia. Entraram na ordem do dia. Ponto número 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.º75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------- 

Disse que este era um assunto para conhecimento e não para votação. Solicitou as 

inscrições dos deputados.----------------------------------------------------------------------

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

Cumprimentou os presentes. Em relação ao relatório na parte respeitante à Divisão de 

Recursos Humanos, assiduidade, falava-se que tinham sido desencadeados os 

procedimentos inerentes ao ingresso de novos colaboradores e efetuado o seu 

recenseamento para reconhecimento facial. Queria saber onde estava ali a salvaguardada 

da proteção de dados, o que significava o reconhecimento facial para efeitos da 

assiduidade. Relativamente ao relatório do Departamento de Infraestruturas e 
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Manutenção, os acabamentos da ludoteca no parque infantil e desvio das águas 

provenientes da Ribeira do Amparo Jardim da Almuinha Grande, queria uma explicação 

sobre esse assunto. Também em relação à elaboração do projeto de Arquitetura e 

Especialidades no topo Norte do Estádio, o Centro de Negócios de Leiria, Centro 

Associativo Municipal gostaria que o senhor Presidente desse mais informações acerca do 

ponto de situação, relativamente àquela questão. O estudo geológico e geotécnico do 

terreno destinado à construção de um silo-auto em Leiria solicitava mais informação 

sobre o local onde iria ser instalado e em que termos é que estava previsto. A 

requalificação da Avenida Nossa Senhora de Fátima e Avenida General Humberto Delgado 

questionou o senhor Presidente, se já tinham sido acauteladas, as situações inerentes à 

confluência da via que vinha da Quinta do Taborda até ao Hotel Ibis pois, dizia-se que a 

Avenida General Humberto Delgado iria ser prolongada e iria haver uma alteração no 

sentido da respetiva via por contraponto à Avenida Nossa Senhora de Fátima, que 

passaria a ter também sentido único. Questionou também, a requalificação do sistema 

viário da Avenida Heróis de Angola, o estudo da cobertura parcial da mesma e quando é 

que iriam discutir verdadeiramente um plano de mobilidade, para a cidade e para o 

Concelho. No setor de Mobilidade e Trânsito estava inscrito no relatório, os parques de 

estacionamento de Santo Agostinho, do Maringá, não sabia o que queriam dizer com 

aquela informação. Na parte do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 

falava-se de uma alteração ao PDM. Gostaria também de saber exatamente o que é que 

se estava ali a preparar e também a questão da primeira correção em relação à Reserva 

Ecológica Nacional para correção de um lapso. O parque de estacionamento na área 

envolvente da Baixa de Leiria falava-se ali da localização de parques existentes e 

propostos, gostaria de saber quais eram, bem como a elaboração do caderno de encargos 

para a variante norte, para obtenção de parecer técnico, também solicitou informação 

sobre aquela matéria.-----------------------------------------------------------------------

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

Transcrição: “Na página 31 do Relatório da Atividade da Câmara consta que Estádio 

Municipal foi cedido à Associação Académico de Leiria para realizar o jantar comemorativo 

do 25 de Abril. Isso não era verdade. O tradicional jantar comemorativo que se realiza 

ininterruptamente há muitos anos é obra de homens e mulheres democratas que se 

juntam anualmente numa organização ad hoc, a Comissão Promotora das Comemorações 

do 25 de Abril em Leiria, para assinalar condignamente esta efeméride. Foi isso que 

aconteceu de novo este ano, em que após muitos anos de parcos apoios, a Câmara 

apoiou de forma satisfatória nomeadamente cedendo o Estádio para o jantar. Exigimos 

que seja feita a devida correção, colocando a Comissão onde está a citada associação. 

Felizmente e saudamos que a Câmara tenha acolhido a nossa sugestão, o parque de 
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estacionamento da Fonte Quente está em uso franco, sem pagamento de tarifa. Só há 

uma lacuna, é que devia ter sido a Assembleia Municipal deliberar sobre isso, porque aqui 

só se deliberou para o período da Feira de Maio. O parque tem utilidade e não é um 

elefante branco. Que continue assim, nós estamos a favor. Tragam o assunto à 

Assembleia para aprovarmos. Entretanto não percebemos porque é que se está a 

trabalhar num projeto para a construção de cabines de apoio ao parque de 

estacionamento da Fonte Quente, como está na página 6 do relatório. Cabines para quê? 

Outra coisa cujo alcance e utilidade não se entende é a instalação de sistemas de 

sinalização automática de trânsito na estrada dos Marinheiros, como está na página 10. 

Estamos a falar de quê? Será de semáforos? Se sim, porquê? A Lagoa da Ervedeira 

estava ao abandono bem como o pinhal circundante ardido, teima em esperar que o 

governo comece a sua renovação. E a Câmara, se calhar porque o governo é do PS cai-se 

calando. E lá continua o Centro Escolar dos Marrazes, uma mostrenga estrutura, qual 

Adamastor. A Câmara, nada informa, para não variar. Fez-se um concerto com os Xutos e 

Pontapés e com o vocalista dos Supertramp no Estádio na altura da Feira de Maio. Para 

quem lá foi e foi apanhado na rede da confusão pós concerto foi o caos total e durante 

demasiado tempo. Como é possível fazer um acontecimento daqueles no Estádio quando 

o maior estacionamento que lha está adstrito está ocupado com a Feira e quando não há 

alternativas e há centenas de pessoas, ou milhares que no mesmo momento se deslocam 

à Feira? Para complicar tudo, o serviço de autocarro que puseram a fazer de vai e vem 

colapsou clamorosamente na enchente da saída do regresso. O improviso total, a 

navegação à vista, a falta de preparação e a vontade de pôr o Rossio na Rua da Betesga 

imperam na Câmara e andam há muito tempo a vencer a sensatez, a organização, o 

planeamento e a programação. Cuidem do Jardim da Almuinha Grande. É uma vergonha 

o estado em que se encontra, as ervas daninhas crescem por todo o lado e se elas 

crescem. Esta pode ser a verdadeira Câmara chique e sexy, mas assim não vamos lá.”---- 

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

Começou e disse que estava garantido a proteção de dados relativamente à utilização do 

reconhecimento facial. Em relação à Ribeira da Amparo houve necessidade de fazer um 

desvio das águas, para as mesmas não colidirem com a água, que ia alimentar o lago. Em 

relação do topo norte do estádio, houve um concurso de ideias foi escolhido o projeto 

vencedor, assim esperava que em breve o projeto para instalar empresas e um novo 

Centro Associativo. A alteração da Avenida Nossa Senhora de Fátima e Avenida General 

Humberto Delgado dariam em breve conta de como é que iria funcionar. Relativamente à 

Avenida Heróis de Angola, o projeto que estava a ser desenvolvido em relação às 

infraestruturas que eram de grande dimensão, a intervenção ia começar na Praça 

Rodrigues Lobo até à Avenida que dava acesso à Quinta de Santo António em direção a 
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açude onde ficariam ligados os pluviais para o rio e a conduta dos domésticos seria 

encaminhada para as respetivas estações de tratamento. Continuavam a procurar 

soluções para o estacionamento, junto ao mercado municipal, uma contrapartida relativa 

à construção de habitações, seria a construção de pisos de estacionamento. No 

estacionamento da Fonte Quente estavam a ser efetuadas obras, para voltar a tarifar 

aquele espaço. Quando se pretendia diminuir as emissões de CO2, devia-se dissuadir as 

pessoas a trazer os carros para a cidade no futuro. Na periferia deviam existir parques de 

estacionamento e a partir daí transportes públicos, para quem pretendesse circular na 

cidade. A estrada dos Marinheiros estava em estudo, porque não tinha dimensão para 

fazer uma rotunda de segurança, assim, a solução passava pelos semáforos. Em resposta 

ao deputado João Cunha disse que não ia pedir a um estudo de impacto ambiental isso 

competia a outras entidades, quem o podia exigir era a Agência Portuguesa do 

Ambiente.-----------------------------------------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e continuou para o Ponto número 2 

Constituição de um grupo de trabalho com o objetivo de eventual alteração da 

Carta de Princípios e Normas de Participação do Orçamento Participativo do 

Município de Leiria. Este grupo de trabalho será eleito ao abrigo e nos termos do 

artigo 21.º do Regimento da Assembleia Municipal de Leiria.----------------------- 

Era um ponto apresentado pela mesa da Assembleia na sequência de várias solicitações 

para alteração dos princípios e das normas de participação do Orçamento Participativo. 

Aquele grupo, previsto no Regimento da Assembleia Municipal, iria trabalhar no sentido 

de melhorar as normas de candidatura ao Orçamento Participativo, com o objetivo de 

evitar que se transformasse numa forma de as juntas ou a Câmara fazerem obras, que 

pudessem ser realizadas de outra maneira e assim tornar-se genuinamente um 

Orçamento Participativo. O senhor deputado, Acácio de Sousa contactou os líderes das 

bancadas, para que esse grupo de trabalho fosse constituído pelos mesmos. O Regimento 

propunha que o número de membros do grupo de trabalho fosse igual, assim como 

tinham grupos municipais com um único membro, o seu número não podia exceder seis. 

Estabeleceu um prazo para a conclusão dos trabalhos que seria na próxima candidatura já 

tivessem um novo regulamento, assim aquele projeto teria que estar concluído até ao fim 

do ano e sugeria que fossem ouvidas todas as pessoas, que quisessem, sobre assunto. 

Sugeriu que se ouvisse o Diretor Municipal, presidentes de junta, deputados que 

achassem que tinham subsídios, que podiam contribuir para uma melhoria dos objetivos 

daquele orçamento. Dar conhecimento sobre aquele grupo de trabalho, como e quando 

reuniam, para poderem participar. Continuou e disse que havia muitos orçamentos 

participativos por esse país fora com trabalho feito, que podiam ser aproveitados e 

melhorar o existente, que tinha sido alvo de algumas críticas. Em relação ao próximo 
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orçamento, a verba disponível só se sabia depois da apresentação das contas. Podiam 

fazer o trabalho sobre uma verba indexada, que era na ordem dos quatrocentos e 

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

Intervenção do deputado Micael Sousa – PS -------------------------------------------

Começou e disse que queria felicitar a mesa por ter incluído aquele ponto e porque 

estavam criadas as condições para fazerem um grupo de trabalho independente das 

diferenças ideológicas. Salientou o bom exemplo da inclusão do projeto Orçamento 

Participativo em Portugal, em particular no Concelho de Leiria. Relacionava-se com 

tentativas e vontades de implementar elementos e ferramentas da democracia mais 

participativa e até deliberativa. Era um primeiro passo pois, havia muitos outros a fazer. 

A metodologia consistia em que os cidadãos apresentassem propostas individuais que 

eram votadas para encontrar os vencedores. Existiam outros modelos com processos de 

planeamento mais inclusivos e colaborativos. A proposta que fazia da metodologia era as 

pessoas poderem fazer propostas, serem votadas e incluir espaços abertos a todos que 

pretendessem juntar-se, para dar o seu contributo. Não seriam propostas de uma pessoa, 

mas sim de um conjunto de pessoas. Este modelo já existia e esta em todos os processos 

de planeamento, nomeadamente de mobilidade, pormenor urbanismo. Podiam então 

implementar desde já, nos processos participativos em Leiria e era uma oportunidade de 

aproveitar o conhecimento que já existe. Leiria já tinha tido um projeto financiado pela 

União Europeia, que tinha sido o Urban Wins, onde aquelas metodologias foram treinadas 

e testadas. Continuou e disse que deviam aproveitar aquela oportunidade pois, por vezes 

nem era a própria proposta que era o mais importante, mas o processo em si e o 

envolvimento das pessoas. Deixou a sua disponibilidade para participar naquele grupo.---

O senhor Presidente da Assembleia agradeceu e disse que o Regimento previa que as 

comissões ou grupos de trabalho pudessem integrar, quem as pessoas quisessem 

convidar para o efeito e que fossem consideradas úteis para levar o projeto avante. 

Continuou e disse que se não houvesse oposição por parte dos deputados considerariam 

eleita aquela comissão, que teria os deputados Acácio de Sousa, Teófilo Santos, Gastão 

Neves, Manuel Azenha, as deputadas Joana Cartaxo e Daniela Sousa, como 

representantes.----------------------------------------------------------------------------------

Continuou para o Ponto número 3. Transferência de Novas Competências para o 

Município de Leiria - Ano de 2019.-----------------------------------------------------

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

Começou e disse que aqueles decretos concretizavam, transferências para os órgãos 

municipais, ao abrigo do n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e para 

os órgãos das comunidades intermunicipais e das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do 

Porto, na qualidade de autoridades de transporte previstas nos artigos 6.º a 8.º do 
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Regime Jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros, doravante designado 

por RJSPTP, aprovado em anexo à Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, na sua redação atual, 

no domínio do serviço público de transporte de passageiros regular em vias navegáveis 

interiores; ii) Para os órgãos municipais, ao abrigo do n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto, no domínio do transporte turístico de passageiros em vias 

navegáveis interiores. O Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de maio, concretiza o quadro de 

transferência de competências para os Órgãos Municipais no domínio das áreas portuário-

marítimas e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à 

atividade portuária, ao abrigo do artigo 18.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, nos 

seguintes domínios: i) Gestão das áreas afetas à atividade de náutica de recreio e dos 

portos ou instalações de apoio à pesca não inseridos na área de jurisdição dos portos 

comerciais nacionais principais ou secundários; ii) Gestão das áreas sob jurisdição 

portuária sem utilização portuária reconhecida ou exclusiva e de áreas urbanas de 

desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária. No caso do 

Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de maio, não estavam a ver o alcance de assumir 

competências naquela área, pois não existia isso no Concelho, embora pudesse haver um 

projeto turístico para a Lagoa da Ervedeira, com barcos para passeio de recreio. No 

domínio da gestão das áreas sob jurisdição portuária reconhecida ou explosiva e de áreas 

urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária. 

Questionaram a parte final para perceber, se a competência para gerir aquela gestão 

diária urbana de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária, 

qual era a cotação que davam para efetivamente o Município teria que ficar com a 

competência na gestão do território para efeitos de turismo, na marginal ou noutro 

espaço. Com todas aquelas dúvidas, a proposta da Câmara era de que não estavam 

reunidas as condições para o exercício daquelas competências para o ano de 2019.-------- 

Intervenção do deputado Pereira de Melo PSD/MPT----------------------------------

Começou e disse que naquela Assembleia já tinham sido discutidos diversos Decretos-Lei. 

Na primeira sessão tinham votado favoravelmente as posições da Câmara, na segunda 

votaram contra, porque estava-se a discutir a saúde e a educação e a Câmara nem 

sequer tinha querido discutir e tinha tempo para o fazer. Naquele momento estavam 

perante dois Decretos-Lei, que diziam respeito a uma área que o deputado Luís Pinto 

tinha acabado de dizer para desenvolver. Em relação à área dos transportes achava que o 

rio Lis não era navegável, mas até poderia ser dragado e navegado por pequenos barcos. 

A Lagoa da Ervedeira também podiam ter qualquer atividade. Discordava que a Câmara 

não aceitasse o Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril. O Decreto-Lei 72/2019, de 28 de 

maio era mais complicado porque sabia que se praticava a arte Xávega na praia do 

Pedrógão e também se pescava na foz do rio Lis. Assim, não via motivo porque não se 
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começava naquele momento a trabalhar naquele sentido. Discordava que não se 

aprovasse, razão porque iria votar contra. Na declaração de voto do PSD dizia o seguinte: 

na proposta apresentada pelo executivo municipal no ponto 3 da ordem de trabalhos 

propunha-se àquele executivo que aprove a transferência das novas competências, 

parecia-lhe que faltava ali a palavra não. Propunha-se que aquele executivo municipal 

não aprovasse as transferências de novas competências para o Município de Leiria nos 

anos de 2009/2020. Os vereadores do PSD, face à posição anterior em que criticaram as 

decisões de recusa das transferências de competências tomadas em cima do joelho, que 

podiam trazer o agravamento das condições de qualidade de vida dos munícipes, em 

áreas como a saúde educação, entendiam que o Município não devia ter a coragem para 

assumir quanto antes essas competências. O que o PSD queria dizer era que o município 

devia ter a coragem. A posição dele era votar não naquele ponto.--------------------------- 

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

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

“Como já dissemos por várias ocasiões, este processo de transferência de competências 

confirma a consagração do subfinanciamento do poder local e a transferência de encargos 

em áreas e domínios vários, colocando novos e sérios problemas à gestão das autarquia 

e, sobretudo, à resposta aos problemas das populações. Há vários riscos, que o 

Presidente da República referenciou no curiosamente inconsequente ato de promulgação 

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

autarquias locais competências de mera execução, o que as coloca numa posição de 

subalternidade a que se assemelha à de extensões de órgãos do poder central e 

multiplica as situações de tutela à revelia da Constituição contribuem para fragilizar a 

autonomia do poder local. O PCP tem estado na primeira linha do combate a este projeto 

iníquo e pela recuperação da capacidade financeira dos municípios e da sua plena 

autonomia, bem como da reposição das freguesias extintas contra a vontade das 

populações. O PCP e a CDU vão continuar esta luta na qual não estão sozinhos. A 

descentralização administrativa, nos termos da Constituição da República tem como fim o 

reforço da coesão nacional e de solidariedade inter-regional e a promoção da eficácia e de 

eficiência da gestão pública, assegurando a persecução dos interesses das populações. 

Esta descentralização envolve, entre outros aspetos, a transferência de atribuições para 

autarquias locais e de competências para os seus órgãos e a concretização das regiões 

administrativas. A transferência de atribuições e competências deve visar uma melhor e 

mais eficaz resposta aos direitos, aspirações e necessidades das populações e ser 

acompanhada dos meios humanos, recursos financeiros e do património adequado ao 

bom desempenho das funções transferidas. Por isso o PCP não só rejeita estas 

transferências, como rejeita toda e qualquer transferência no âmbito deste pacote 
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legislativo, claramente promotor de mais desigualdades inter-regionais e à revelia da 

dignidade constitucional do poder local democrático.”-----------------------------------------

Intervenção do deputado Manuel Azenha – PCP---------------------------------------

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

“Exmo. Senhor Presidente, sobre a questão da transferência de competências, nada mais 

haverá a dizer para além do que foi dito nas sessões anteriores, onde este assunto foi 

largamente discutido. Contudo, não podia deixar de repetir aqui a perversidade de toda 

esta Lei da transferência de competências, salientando que é falso o que se encontra 

escrito na alínea c) da deliberação que somos chamados a aprovar. É falso que a 

Assembleia Municipal tenha aceitado as competências de sete diplomas, a Assembleia 

Municipal não aceitou nada porque a aceitação das competências não as traz o senhor 

Presidente para aqui serem votadas, contrariamente ao referido na deliberação. O que o 

senhor Presidente nos traz para votação é a não-aceitação das competências, como aliás 

é o caso de hoje. Como já referi noutras ocasiões, o que estamos aqui a discutir é um 

verdadeiro exemplo do esvaziamento de poderes a que por vezes somos sujeitos, nesta 

Assembleia. Toda esta proliferação legislativa, que vai desde a Lei-Quadro aos Decretos 

Sectoriais, é uma autêntica aberração jurídica, que me dá o direito de vir aqui votar a não 

transferência de competências que irão ocorrer sempre até 2021, mas que não me 

permitiu votar as sete competências já aceites. Senhor Presidente deixo-lhe novamente a 

sugestão. Apesar de a Lei não prever, da próxima vez que pretender aceitar uma 

transferência de competências, que terá que fazer como disse até 2021, traga para esta 

Assembleia a discussão e votação da mesma. Quanto a hoje o bloco votará sempre 

favoravelmente a não aceitação de transferências de competências.”------------------------

Intervenção do deputado Luís Pinto – PS ----------------------------------------------

Começou e disse que pelas intervenções não eram muito importante aqueles diplomas 

naquele momento, em 2019 que era o que estavam a falar. Era preciso lembrar o 

princípio que subscrevia inteiramente quer era todos os partidos concordarem que o que 

era gerido mais próximo era melhor gerido, por isso a descentralização era importante. 

Sublinhou que quem tinha acompanhado a trajetória do nosso primeiro-ministro, 

percebia-se que ele tinha executado aquilo quando tinha sido Presidente da Câmara de 

Lisboa. Fez muitas descentralizações bem-feitas para as juntas de freguesias, em várias 

áreas como por exemplo o tratamento do lixo e deu um bom exemplo do descentralismo. 

O Estado ainda estava muito agarrado ao poder e quem tinha funções não as queria 

largar, assim aquelas transformações eram muito morosas. O Partido Socialista queria 

todas as transferências naquele momento, em todos os municípios, mas sem maioria não 

o pode fazer. Socorreu-se do PSD que disse que só podia avançar se fosse por fases e de 

acordo com o que os municípios estivessem preparados para receber, exatamente ao 
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contrário do que dizia o PSD de Leiria. Continuou e disse que existiam alguns diplomas 

que a Câmara rejeitou mas que devia ter recebido, mas compreende que deviam estar 

mais bem preparados. Iniciou-se um processo que já vimos ter iniciado há muitas 

décadas de descentralização de as autarquias terem mais poder por estarem mais perto 

da populações.----------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia continuou e informou que iam votar cada um dos 

decretos. O senhor Presidente da Câmara clarificou uma intervenção do deputado Pereira 

de Melo relativa aos Decretos-Leis 21/2019 e 23/2019 de 30 de janeiro. Afirmou o 

deputado que que o Executivo Municipal não quis discutir com o Governo as 

transferências de competências no âmbito da saúde e educação, mas que essa 

informação não era correta. Quando o executivo chegou à conclusão das implicações que 

implicava a aceitação daqueles decretos, contestaram junto das entidades competentes. 

Continuou e disse que o deputado não tinha ideia do que estava em causa ao nível da 

educação. Eram centenas de funcionários, escolas que tinham que ser avaliadas, as obras 

necessárias. Tinham oito edifícios com amianto e não existiam verbas para resolver essas 

questões. Na saúde igual não tinham obtido resposta até ao momento, o que tinha sido 

gasto em termos administrativos nas unidades de saúde em termos de transferência 

financeira correspondia a um décimo. Perguntou-lhe se achava que era boa gestão.-------

O senhor Presidente da Assembleia continuou e disse que o que era pedido à Assembleia 

era que deliberassem que não estavam reunidas as condições técnicas financeiras e 

funcionais necessárias, para o exercício e assunção das novas competências para o ano 

2019. Colocou à votação o Decreto-Lei 52/2018, que tinha que ver com transporte 

previsto nos artigos do regime jurídico do serviço público de transporte de passageiros, 

aprovada em anexo à lei 52/2015. Foi aprovado por maioria com 3 votos contra do 

PSD e 4 abstenções do PSD. Decreto-Lei número 72/2019 tinha que ver com o domínio 

das áreas portuárias e marítimas e áreas urbanas, desenvolvimento turístico e económico 

não afetas à atividade portuária ou abrigo do artigo 18.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto. Foi aprovado por maioria com 4 votos contra do PSD e 4 abstenções do 

PSD.----------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor presidente continuou para o ponto número 4.1 Documentos de Prestação de 

Contas Consolidadas do exercício de 2018 do Grupo Autárquico do Município de 

Leiria.------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Começou e disse que o ponto 4.1 considerado o estipulado na Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, que estabelecia o regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais (RFALEI), e tinham em conta as normas previstas na Portaria 474/2010, 

de 15 de junho, através da qual era aprovada a orientação n.º 1/2010, que estabelecia 
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um conjunto de princípios que deviam estar subjacentes à consolidação e contas e face às 

instruções do grupo de trabalho SATAPOCAL, as entidades que, para além do Município, 

fazem parte do perímetro de consolidação do Grupo Autárquico eram os Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria e o Teatro José Lúcio da Silva. Assim, 

em resultado da elaboração da prestação de contas consolidadas, tinham sido apurados 

os seguintes dados consolidados: Execução orçamental: Receitas correntes de 

€87.410.547,82 (oitenta e sete milhões, quatrocentos e dez mil, quinhentos e quarenta e 

sete euros e oitenta e dois cêntimos), Receitas de capital de €6.729.578,80 (seis milhões, 

setecentos e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e oito euros e oitenta cêntimos) e 

Outras Receitas de €68.426,66 (sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis euros e 

sessenta e seis cêntimos) perfaziam a receita total no montante de €94.208.553,28 

(noventa e quatro milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e cinquenta e três euros e 

vinte e oito cêntimos).Despesas correntes de, €51.743.146,10 (cinquenta e um milhões, 

setecentos e quarenta e três mil, cento e quarenta e seis euros e dez cêntimos), 

Despesas de capital €33.517.697,83 (trinta e três milhões, quinhentos e dezassete mil, 

seiscentos e noventa e sete euros e oitenta e três cêntimos), perfazia a despesa Total de 

€85.260.843,93 (oitenta e cinco milhões, duzentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta 

e três euros e noventa e três cêntimos), saldo da gerência anterior de €50.443.422,74 

(cinquenta milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e dois euros 

e setenta e quatro cêntimos) e Saldo para a gerência seguinte de €63.021.726,95 

(sessenta e três milhões, vinte e um mil, setecentos e vinte e seis euros e noventa e 

cinco cêntimos).Demonstrações financeiras, Balanço Ativo líquido de €395.937.707,41 

(trezentos e noventa e cinco milhões, novecentos e trinta e sete mil, setecentos e sete 

euros e quarenta e um cêntimos), Fundos próprios de €257.327.622,29 (duzentos e 

cinquenta e sete milhões, trezentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e dois euros e 

vinte e nove cêntimos) e Passivo de €138.610.085,12 (cento e trinta e oito milhões, 

seiscentos e dez mil, oitenta e cinco euros e doze cêntimos).2.2 Demonstração de 

resultados operacionais de €11.505.817,29 (onze milhões, quinhentos e cinco mil, 

oitocentos e dezassete euros e vinte e nove cêntimos). Resultados financeiros de 

€2.335.439,79 (dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove 

euros e setenta e nove cêntimos). Resultados correntes de €13.841.257,08 (treze 

milhões, oitocentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e sete euros e oito 

cêntimos).12/19,1,621/19 - 12-06-2019. Resultado Líquido do Exercício de 

€16.371.054,87 (dezasseis milhões, trezentos e setenta e um mil, cinquenta e quatro 

euros e oitenta e sete cêntimos).Relativamente ao ponto 4.2, Presente a XV Modificação 

ao Orçamento Municipal de 2019 e às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 

2019, que se consubstancia na 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita, na 13.ª Alteração 
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ao Orçamento da Despesa, na 3.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e na 2.ª 

Revisão ao Plano de Atividades, conforme mapas discriminados que se encontram em 

anexo, e de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais, considerou-se  a necessidade de: Adequar o 

orçamento municipal a projetos cujo prazo de execução incide em mais do que um ano 

económico e cujo início não é o inicialmente previsto; introduzir novas ações que não 

foram previstas no orçamento inicial; acomodar a possibilidade da redução do 

endividamento de médio e longo prazo relativamente ao contrato de empréstimo 

celebrado a 17 de dezembro de 2013 e alterado pela emenda de 27 de setembro de 

2007, entre o Município de Leiria e o Dexia Credit Local; Reforçar o Orçamento Municipal 

na parte da receita de forma a ajustar a previsão inicial à execução da receita no que se 

refere às transferências vindas da administração central e dos fundos comunitários. 

Continuou para o ponto 4.3 que tinha que ver com a fixação das taxas de Imposto 

Municipal sobre Imóveis, IMI mantinham as taxas que foram fixadas para o ano 2018. 

Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI, 

na redação da Lei n.º 83-C/2013, de 30/12 na redação da Lei n.º 7-A/2016 de 30 de 

março – 0,300%. Para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área 

de Reabilitação Urbana (ARU), do Centro Histórico da Cidade de Leiria, conforme 

delimitação aprovada pela Assembleia Municipal de 09/10/2018 e publicada no Diário da 

República, 2.ª série, de 22 de fevereiro, Aviso n.º2982/2019, minoração para a zona 

identificada como Área 1 - ANEXO I que faz parte integrante da presente deliberação, nos 

termos combinados do n.º 6 e do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI.---------------------------- 

20% Por cento, para a taxa da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa 

efetiva de 0,240%-------------------------------------------------------------------------------- 

Para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área de Reabilitação 

Urbana (ARU), do Centro Histórico da Cidade de Leiria conforme delimitação aprovada 

pela Assembleia Municipal de 09/10/2018 e publicada no Diário da República, 2.ª série, 

de 22 de fevereiro, Aviso n.º2982/2019, minoração para a zona identificada como Área 2 

- ANEXO I que faz parte integrante da presente deliberação, nos termos combinados do    

n.º 6 e do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI.------------------------------------------------------- 

De 10% por cento, para a taxa da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI, sendo a 

taxa efetiva de 0,270%.------------------------------------------------------------------------- 

Para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área de Reabilitação 

Urbana (ARU) do Centro Histórico da Cidade de Leiria conforme delimitação aprovada pela 

Assembleia Municipal de 09/10/2018 e publicada no Diário da República, 2.ª série, 22 de 

fevereiro, Aviso n.º2982/2019, majoração para a zona identificada no ANEXO I que faz 

parte integrante da presente deliberação, nos termos combinados do n.º 8, do n.º 3 e do 
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n.º 1 do artigo 112.º do CIMI: 4.1) De 30% para os prédios urbanos degradados não 

devolutos nos termos do n.º 8 do artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa efetiva de 0,390%. 

Para o triplo dos prédios urbanos devolutos nos termos do n.º 3 do artigo 112.º. do CIMI, 

com a redação dada pela Lei n.º 64-B/2011, de 30/12.---------------------------------------

Para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área de Reabilitação 

Urbana (ARU) de Nossa Senhora da Encarnação, conforme delimitação aprovada pela 

Assembleia Municipal de 11/09/2015, publicada no Diário da República 2.ª série, de 4 de 

novembro, Aviso n.º 12891/2015, minoração para a zona identificada no ANEXO II que 

faz parte integrante da presente deliberação, nos termos combinados do n.º 6 e do n.º 1 

do artigo 112.º do CIMI.------------------------------------------------------------------------ 

De 10% para a taxa da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa efetiva 

de 0,270%.---------------------------------------------------------------------------------------

Para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área de Reabilitação 

Urbana (ARU) de Nossa Senhora da Encarnação, conforme delimitação aprovada pela 

Assembleia Municipal de 11/09/2015, publicada no Diário da República 2.ª série, de 4 de 

novembro, Aviso n.º 12891/2015, majoração para a zona identificada no ANEXO II nos 

termos combinados do n.º 8, do n.º 3 e do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI.----------------- 

De 30% para os prédios urbanos degradados não devolutos nos termos do n.º 8 do artigo 

112.º do CIMI, sendo a taxa efetiva de 0,390%; 6.2) Para o triplo dos prédios urbanos 

devolutos nos termos do n.º 3 do artigo 112.º. do CIMI, com a redação dada pela Lei n.º 

64‐ B/2011, de 30/12. 7) Para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada 

Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Arrabalde d’Aquém, conforme delimitação 

aprovada pela Assembleia Municipal de 11/09/2015, publicada no Diário da República 2.ª 

série, de 5 de novembro, Aviso n.º 12943/2015, minoração para a zona identificada no 

ANEXO III que faz parte integrante da presente deliberação, nos termos combinados do 

n.º 6 e do n.º 1 do artigo 112.º do CIM.-------------------------------------------------------

De 10% Para a taxa da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI, sendo a taxa efetiva 

de 0,270%------------------------------------------------------------------------------------- 

Para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área de Reabilitação 

Urbana (ARU) de Arrabalde d’Aquém, conforme delimitação aprovada pela Assembleia 

Municipal de 11/09/2015, publicada no Diário da República 2.ª série, de 5 de novembro, 

Aviso n.º 12943/2015, majoração para a zona identificada no ANEXO III nos termos 

combinados do n.º 8, do n.º 3 e do n.º 1 do artigo 112.º do CIMI--------------------------- 

De 30% para os prédios urbanos degradados não devolutos nos termos do n.º 8 do artigo 

112.º do CIMI, sendo a taxa efetiva de 0,390%.--------------------------------------------- 

Para o triplo dos prédios urbanos devolutos nos termos do n.º 3 do artigo 112.º. do CIMI, 

com a redação dada pela Lei n.º 64‐ B/2011, de 30/12.--------------------------------------- 
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B - Para efeitos do artigo 112.º-A do Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis (CIMI), 

aditado pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, que determina que os municípios, 

mediante deliberação da assembleia municipal, nos casos de imóvel destinado a 

habitação própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal do proprietário podem 

fixar uma dedução ao imposto municipal sobre imóveis que vigorará no ano a que 

respeita o imposto, atendendo ao número de dependentes que, nos termos do previsto no 

artigo 13.º do Código do IRS, compõem o 1) Agregado com 1 dependente: Dedução fixa 

em €20,00, agregado com 2 dependentes: Dedução fixa em €40,00, agregado com 3 ou 

mais dependentes: Dedução fixa em €70,00 euros.------------------------------------------- 

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

alterada, que aprovou o Regime Financeiro da Administração Local e Entidades 

Intermunicipais (RFALEI) e com base na última informação disponibilizada pela 

Autoridade Tributária e Aduaneira, a estimativa global da despesa resultante da redução 

das taxas atrás propostas é de €383.390,00 mil euros. Continuou para o ponto 4.5. era 

uma proposta para que a aplicação do Resultado de Exercício referente ao ano de 2018, 

fosse atribuída ao próprio Teatro, uma vez que, existiam Resultados Transitados 

negativos dos anos anteriores, no montante de € 455.031,97 (quatrocentos e cinquenta e 

cinco mil e trinta e um euros e noventa e sete cêntimos). Consideravam a necessidade, 

do Teatro José Lúcio da Silva, serviço do Município de Leiria, promover a melhoria 

contínua da qualidade dos serviços prestados, de forma regular e periódica, o acesso às 

artes, bem como da necessidade premente de manutenção e reabilitação da estrutura e 

dos equipamentos técnicos, do que resultaria uma maior qualidade e conforto, dos 

espetadores. Foi solicitado à Assembleia Municipal de Leiria que aprovasse a não 

transferência do Resultado Líquido do Exercício de 2018, no valor de € 38.276,74 (trinta e 

oito mil duzentos e setenta e seis euros e setenta e quatro cêntimos), para a Câmara 

Municipal de Leiria, tal como definido pelo n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 50/2012, de 31 

de agosto, e propunham que o mesmo fosse aplicado da seguinte forma: O resultado 

líquido do exercício de 2018 fosse transferido para a conta 59 – Resultados Transitados, 

para cobertura prejuízos: € 38.276,74 (trinta e oito mil duzentos e setenta e seis euros e 

setenta e quatro cêntimos).--------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia continuou e disse que ia permitir a discussão de cada 

um dos pontos e aceitou as inscrições.---------------------------------------------------------

Intervenção do deputado Pereira de Melo – PSD/MPT--------------------------------

Começou e disse que em relação ao ponto número 4, não lei e refez as contas pois isso 

era trabalho de um técnico oficial de contas. Essas contas eram resultados de uma gestão 

que não estava ali em votação. Considerava que a gestão porque tinha pensado só em 

impostos e taxas que recusaram-se a baixar, excluindo o IMI. Aquela gestão visava o 
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lucro, quando o que se pretendia numa autarquia era que houvesse um equilíbrio de 

contas. Quando se estava a tentar ter lucro, era o cidadão é que o pagava. Ter esse lucro 

depositado em bancos naquele momento com taxas de juros baixas, por isso discordava 

do ponto 4.1 e votaria contra.-------------------------------------------------------------------  

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

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

“As contas de cada entidade feita individualmente já decorreram e a nossa apreciação foi 

negativa, pelas razões que apontámos na sessão em Abril. Agora o que temos é a soma 

das partes. Se para nós as partes mereciam apreciação negativa a sua soma não pode 

deixar de ter apreciação também negativa.”-------------------------------------------------- 

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

Começou e disse que reforçava o que o deputado Pereira de Melo ali tinha referido, 

relativamente ao que era a matriz daquele documento. Aquele não era mais do que o 

condensar dos outros documentos parcelares e representava efetivamente uma política 

assumida pelo Município no seu todo, de amontoar dinheiro, à conta dos tributos que 

incidiam sobre os municípios. Eram favoráveis ao equilíbrio orçamental, à gestão pública 

correta e ponderada das contas, a uma política de controlo orçamental, a favor da 

sustentabilidade das políticas de desenvolvimento através do respetivo cabimento 

orçamental, mas não eram favoráveis ao escalpamento dos contribuintes, no sentido de 

lhes tirar dinheiro do seu rendimento para estar parado em instituições financeiras-------- 

Intervenção do deputado Luís Carvalho CDS/PP---------------------------------------

Começou e, em relação às contas disse, que realmente o Município tinha entrado num 

caminho de redução do endividamento, que o deixava satisfeito pois, era a favor de ter 

menos dívida nas instituições, mas triste, tendo em conta, que tinham sido reduzidos só 

cinco milhões de endividamento para um lucro de dezasseis milhões, queria dizer que 

onze milhões perderam-se pelo caminho.----------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado Pereira dos Santos PS---------------------------------------

Começou e disse que aquela apresentação a consolidação das contas, era uma forma 

parcelar imposta pela Lei. As contas tinham que ser somadas e ninguém dizia que 

estavam erradas. Aquela apresentação era técnica e podíamos discordar com o que tinha 

estado subjacente às mesmas. Não faltavam onze milhões, estavam lá. Não tinham sido 

utilizados no pagamento da dívida, porque não era possível. Existiam contratos que foram 

feitos e que tinham prazos para serem cumpridos. As instituições que emprestaram e 

estavam a receber juros não lhes interessavam receber antes, a menos que houvesse 

acordo dos bancos nesse sentido. Assim ia votar a favor da aprovação das contas.---------

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

Referiu a intervenção do deputado João Cunha e disse que ele devia achar que era melhor 
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ter prejuízo e colocava em causa a Câmara gerir bem os seus recursos. Se tivessem 

dúvidas disse que podiam consultar o relatório onde mostrava que a Câmara estava no 

bom caminho. Relativamente ao deputado Luís Carvalho não imaginava que pensasse que 

o resultado líquido de uma autarquia se expressava em dinheiro. Existiu a oportunidade 

de eliminar um empréstimo de 2003, mas que na liquidação queriam que a Câmara 

pagasse os encargos dessa antecipação, era para 2032, não fazia sentido porque tinham 

taxas baixas. Receberam uma proposta do banco, no sentido de eliminar só com o 

pagamento do capital, eram o que iam fazer.--------------------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto 4.1 a votação. Foi aprovado por 

maioria com 6 votos contra 5 do PSD e 1 do PCP.----------------------------------------- 

4.2 XV Modificação ao Orçamento, 3.ª Revisão ao PPI - 2.ª Revisão ao PPA.------- 

Intervenção do deputado Pereira de Melo – PSD/MPT--------------------------------

As informações relativas àquele ponto na publicação súmula que tinha sido entregue 

aquela Assembleia para explicar o conteúdo do mapa de modificação, orçamentos, 

despesa. Na súmula era explicado que se pretendia aprovar uma nova calendarização 

para os seguintes investimentos: Pavilhão Municipal das Cortes, beneficiação da Avenida 

Comunidade Europeia, a qualificação do Centro de Artes Vila Portela, Centro de Atividades 

Municipais, edifício de apoio à Assembleia Municipal, Arquivo e outros. No passado ano o 

Presidente da Assembleia Municipal informou que em maio de 2019 já iriam reunir no 

novo edifício, mais uma obra que tinha deslizado e a requalificação do Polis. Existiam 

verbas alocadas que resultavam de redução de outras rubricas correntes, Rede Cultura 

2027, apoio ao associativismo e candidatura Pro-Museus. Pretendia-se acomodar a 

possibilidade de redução do endividamento de médio e longo prazo relativamente ao 

contrato de empréstimo, celebrado a 17 de Dezembro de 2003 e alterado pela emenda 27 

de Setembro de 2007, entre o Município de Leiria e o Dexia Crédito Local, pelo que se 

procedeu a um reforço da ação amortização de dívida no montante de €2.357.450.00 

milhões de euros. A presente modificação do orçamento e opções do plano visava a 

amortização de um empréstimo a longo prazo efetuado junto desse banco relativo ao 

estádio. Ao que foi informado o banco manifestou interesse em retirar-se aquele tipo de 

atividade e propôs o executivo camarário aceitar a amortização sem encargos, exceto, do 

recebimento da taxa devida por amortização antecipada. Os vereadores propuseram que 

se procedesse à amortização da dívida, o que mereceu a aprovação por unanimidade. No 

mandato anterior tinha feito essa proposta mas o senhor Presidente da Câmara disse que 

eram impossível que os bancos não estavam a aceitar. Mas pelos vistos um aceitou. A 

Câmara propunha um reforço de €2.357,450,00 milhões de euros à quantia previamente 

orçamentada para amortização de empréstimos de €3.800.000,00 milhões e oitocentos 

mil euros, que perfazia um total de €6.000.157.450,00 milhões cento e cinquenta e sete 
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mil quatrocentos e cinquenta euros, não compreendia porque não se liquidava a dívida 

total à Dexia Crédito Local no valor de €9.000.829.908,11 milhões oitocentos e vinte e 

nove mil novecentos e oito euros e onze cêntimos. Não conseguia avaliar as vantagens do 

negócio que parece não ter sido muito lucrativo, uma vez que naquela data, os juros da 

dívida estavam muito baixos. O facto de ir votar a favor daquela operação, resultava de 

verificar que a Câmara possuía depósitos não comprometidos que rendiam zero por cento 

juros ou perto disso, motivo suficiente para fazer a amortização. A Câmara continuava a 

abdicar, de baixar os impostos relativos a IRS e Derrama, assim como a taxas relativas a 

publicidade e estacionamentos. Continuava a aumentar os depósitos à conta do 

contribuinte. ------------------------------------------------------------------------------------

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

Transcrição: “Estas revisões para além de não melhorarem nada as Grandes Opções do 

Plano em vigor, só mostram a falta de planeamento e programação. Além disso 

propunham operações irrealistas como a realidade vai confirmar, o que já era hábito com 

esta gestão, como é o caso das modificações, com antecipação no investimento no Centro 

de Atividades Municipais o famoso multiusos. Depois porque o investimento previstos nos 

vários anos para a Villa Portela é insuficiente, para as necessidades que se colocam, com 

a salvaguarda do edifício e os investimentos que se diz se tem intenção de fazer. Dois 

milhões 578 mil euros é uma soma muito escassa. Finalmente e como é usual não se dá 

nenhuma explicação para as operações, nunca se diz porquê nem se explica porque é que 

não pôde ser feito na anterior revisão. Por essa razão votavam contra.”--------------------- 

Intervenção do deputado Luís Carvalho – CDS/PP------------------------------------

Começou e disse que aquele ponto lhe dava razão. Os empréstimos podiam ser 

amortizados por antecipação e a Câmara deveria fazê-lo caso os bancos o permitissem. A 

essência era a questão do lucro, embora não fosse liquidez existia porque tinha havido 

um resultado positivo, não só com investimento mas também com dinheiro.--------------

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

Começou e explicou que existiram oportunidades dadas pelos bancos na amortização da 

divida, nomeadamente um que estava no BPI e que tinha uma taxa fixa 5.67% que 

rodava todos os anos. Era esse que interessava à Câmara que houvesse uma solução pois 

eles não perdoavam terem que calcular os encargos todos até ao final do período de 

empréstimo em 2032. Esse seria pois era um valor muito elevado a pagar. Os depósitos 

estavam comprometidos para os investimentos a realizar. No final do ano o dinheiro que 

sobrasse era transitado para saldo do ano seguinte, para ser utilizado no pagamento 

desse mesmo investimento. Dirigiu-se ao deputado António Santos e disse que as obras 

ali contempladas que devido a atrasos não tinham começado, por causa de pareceres 

nomeadamente referente ao Pavilhão Municipal das Cortes. A Avenida Comunidade 
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Europeia tinha sido aprovada em Câmara, para procedimento concursal. A requalificação 

do Centro de Artes Villa Portela tinha sido entregue o projeto final para se iniciar o 

procedimento. O Centro de Atividades Municipais estava na reta final por parte do 

gabinete que estava a fazer o respetivo projeto. O edifício de apoio à Assembleia 

Municipal tinha um problema, porque não conseguiam ter técnico habilitado a desenvolver 

aquele projeto. A requalificação do Polis o projeto na sua essência, estava definido, 

exceto um problema de transição entre a vala real e o marachão. Iam lançar em breve o 

procedimento para a elaboração do projeto de passadiços do eco pista desde as Cortes a 

São Romão.--------------------------------------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia continuou para o ponto 4.2 XV Modificação ao 

Orçamento, 3.ª Revisão ao PPI - 2.ª Revisão ao PPA. Colocou à votação e foi 

aprovado por maioria com um voto contra do PCP. Continuou para o ponto 4.3 

Fixação das taxas do imposto municipal sobre imóveis (IMI) para 2020. Colocou 

à votação e foi aprovado por unanimidade.----------------------------------------------

Continuou para o ponto 4.4 Fixação da percentagem de participação no IRS – 

Imposto sobre os Rendimento de Pessoas Singulares de Sujeitos Passivos, com 

domicílio fiscal na circunscrição territorial do Município de Leiria, para 

rendimentos de 2020. --------------------------------------------------------------------

Intervenção do deputado Pereira de Melo PSD/MPT----------------------------------

Começou e disse que relativamente àquele ponto já tinham votado no passado contra a 

fixação em 0,5% por parte da Câmara, pois os vereadores do PSD tinham proposto 0,3% 

que daria uma perda para a Câmara à volta de dois milhões de euros. Este valor era 

pouco para a Câmara mas significativo para os leirienses. Por isso votava contra a 

proposta dos 0,5%.-----------------------------------------------------------------------------

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

Transcrição: “Sr. Presidente tive por diversas vezes a oportunidade de em anteriores 

assembleias lhe dirigir os meus parabéns pela saúde financeira que goza a nossa Câmara. 

Esta saúde financeira conquistou-se através de uma política de rigor orçamental, bom 

aproveitamento de fundos comunitários, mas também à custa das taxas e impostos pagos 

pelo Município. Ora Sr. Presidente, tendo a Câmara alcançado uma reconhecida 

estabilidade financeira, não estará na hora de poupar os Munícipes a este sacrifício. Bem 

sei que considera que este imposto tem uma certa justiça, chamemos-lhe de esquerda, 

porquanto penaliza aqueles que têm mais rendimentos, contudo também penaliza os 

outros e esses outros penso que gostariam de ver aliviada a sua carga fiscal, por pouco 

que fosse. Assim sendo tenho que concordar com a declaração de voto dos vereadores do 

PSD em reunião de Câmara, quando dizem que 3% é uma percentagem mais adequada à 

situação financeira estável em que a Câmara se encontra. Contudo deixo-lhe aqui um 
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repto, que já deixei na última vez que esta proposta aqui foi discutida, o Bloco de 

Esquerda está disponível para votar favoravelmente a aplicação da taxa de 5%, se o Sr. 

Presidente nos garantir aqui hoje que a receita proveniente da aplicação desta taxa seja 

inteiramente destinada a obras de cariz social. Se o fizer terá o voto favorável do Bloco 

de Esquerda.”-----------------------------------------------------------------------------------

Intervenção de Luís Pinto PS ------------------------------------------------------------

Começou e disse que era muito vago dizerem que ao reduzir o imposto iam ajudar muitos 

cidadãos, aquele era um imposto de esquerda porque os mais pobres não pagavam. 

Aqueles dois milhões de euros eram muito importantes para os cofres da Autarquia. Não 

seria muito significativo retirar essa percentagem aos poucos cidadãos que a pagavam. 

Acreditava que a boa gestão significava que os impostos eram bem aplicados. A Câmara 

devia no entanto no futuro esclarecer que aquela verba iria ser aplicada em determinada 

área.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

Começou e disse que ainda não tinha ouvido falar no que eram as necessidades das 

freguesias, mas nas necessidades da cidade. Deveria ser pensado no futuro, pois tinham 

um grupo de deputados que não representavam a cidade, mas o Concelho.----------------

Intervenção do deputado Pereira dos Santos - PS ------------------------------------ 

Começou e disse que dois milhões de euros não eram para dividir pelos leirienses um por 

um. Tinha sido ali dito por dois deputados, aquele imposto não abrangia todos os 

leirienses mas só os que pagavam mais IRS. Achava um imposto justo que na altura de 

expansão económica que a Câmara que era um órgão descentralizado, do Estado deviam 

amealhar para o futuro de contração económica. Disse que votava a favor daquela taxa.--

O senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação e foi aprovado por 

maioria com oito votos contra do PSD, três abstenções duas do CDS e uma do BE.-------

O senhor Presidente da Assembleia continuou para o ponto 4.5 Aplicação de resultados 

no Teatro José Lúcio da Silva referente ao ano de 2018.-----------------------------

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

Transcrição: “Naturalmente que conforme as disponibilidades, estamos de acordo em 

pôr recursos financeiros lá onde fazem falta. E fazem falta no Teatro para investimento, 

como é reconhecido. Mas isso não quer dizer que tenham desaparecido as nossas 

interrogações e preocupações sobre a natureza e a prática da gestão do PS no Teatro. 

Não, nada disso desapareceu e vai continuar a ter a nossa atenção.”------------------------ 

O senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação e foi aprovado por 

unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia continuou para o ponto 5.1 Câmara Municipal de 

Leiria (CML) e Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de 
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Leiria (SMASL) - Adequação da estrutura orgânica, nos termos do Decreto-Lei 

n.º 305/2009, de 23 de outubro, às regras e critérios previstos na Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, alterada - Competências da Assembleia Municipal 

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

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

Disse que o que se pretendia ali era que face às transferências que estavam a acontecer 

tinham que começar a preparar o futuro, propunham alterações de competências, no 

Departamento de Infraestruturas e Manutenção, da área de recrutamento e que se 

fixasse em 30 o número máximo de unidades orgânicas flexíveis, 23 para a Câmara de 

Leiria, 7 para os SMAS de Leiria. Criação de vários lugares em função das unidades 

criadas, bem como a de Espaços Verdes e Interpretação Ambiental.------------------------- 

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

Transcrição: ”Temos aqui mais uma alteração da estrutura orgânica dos serviços. O 

pretexto é terem sido “detetadas carências” e as transferências a serem feitas devido à 

nova legislação. As carências ao nível da estrutura de organização dos serviços não são 

de agora e o PCP tem sempre chamado a atenção para isso quando estas matérias vêm à 

Assembleia. O caricato disto é que vão continuar a ter carências e até agravadas por 

causa da transferência de competências, veja-se o caso na Educação e na Saúde. O PCP 

não aceita que as áreas da Gestão do Pessoal, da Educação, da Cultura e do Desporto, 

não sejam departamentos. Já o dissemos antes. Se as transferências na Educação e na 

Saúde se efetivarem vai ser em dezenas e dezenas ou muito mais de uma centena o 

aumento do número de trabalhadores. Como é possível fazer a gestão de recursos 

humanos só com uma divisão de Recursos Humanos, uma divisão da Educação e a Saúde 

uma divisão a meias com o Ambiente? Não é possível fazer uma boa gestão assim. E 

como é que estes serviços tão importantes, com tantos trabalhadores com tantos 

equipamentos e atividades para gerir, com expressão pública e atendimento ao público 

podem estar no mesmo pé de importância orgânica que uns serviços de Saúde Pública e 

Bem-Estar Animal, que no fundo são o veterinário e o canil ou uma divisão de projetos, 

por exemplo. Não podem, mas foi isso que a maioria PS e o PSD aprovaram. E como é 

que é possível que numa divisão que inclui o Ambiente e a Saúde, se crie uma subdivisão 

para Interpretação Ambiental? Então não era mais acertado fazer essa subdivisão entre o 

Ambiente propriamente dito e a Saúde. Temos a certeza que era. Isso não reorganiza 

nada, não resolve nada, se há problemas e carências tudo vai continuar e até agravar-se. 

Se a Câmara hoje funciona mal com estas alterações não vai melhorar. Pelo que se vê, 

parece que há divisões e unidades feitas por capricho e lugares com reserva. A maior 

“carência detetada” com esta proposta é a completa falta de estratégia para o Concelho 

que reina nesta gestão e a falta de envolvimento dos trabalhadores mesmo na elaboração 
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da proposta. Como é hábito nem as chefias foram ouvidas. Perde-se mais uma 

oportunidade para organizar como deve ser os serviços. O PCP está contra.”--------------- 

O senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação e foi aprovado por 

maioria com um voto contra do PCP----------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia continuou para o ponto 5.2 Mapa de Pessoal da 

Câmara Municipal de Leiria para 2019 – Alteração.---------------------------------- 

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

Começou e disse que aquela proposta tinha como finalidade proceder a algumas 

correções, nomeadamente que existia no quadro o cargo de Diretor de Departamento 

Administrativo e Financeiro que não funcionava, um posto de trabalho não ocupado nos 

Chefes de Divisão da Área de Saúde Pública e Bem-Estar Animal, área de Apoio ao 

Cidadão, Jurídica, Administrativa, Mobilidade e Trânsito e Projetos. Outro posto de 

trabalho na área de Espaços Verdes e Interpretação Ambiental. Extinção de posto de 

trabalho na área da Área Jurídica e Administrativa. Extinção dos seguintes postos de 

trabalho cujo preenchimento não se afigurava de urgente, e que, por isso, não era 

previsível que ocorresse num curto espaço de tempo, garantindo-se, por essa via, a 

suficiência orçamental necessária à criação dos referidos no ponto 2.1 que antecede, em 

ultrapassar o limite máximo fixado para os encargos relativos aos postos de trabalho 

previstos no mapa de pessoal aprovado e para os quais se previa o recrutamento. A Lei 

não permitia que se fizessem ali alterações orçamentais, para garantir mais dinheiro para 

poder assumir todos os lugares que estavam aprovados, por isso foi feita aquela 

alteração.-----------------------------------------------------------------------------------------

Intervenção do deputado Pereira de Melo – PSD/MPT--------------------------------

Começou e disse que aquele ponto tinha um problema. Estavam a extinguir 30 lugares 

dos quais 12 eram Bombeiros Municipais. Numa altura em que as alterações climáticas 

estavam a produzir grandes incêndios, não deviam extinguir os lugares de Bombeiro 

Municipal. Em 2020 com as novas competências a Câmara devia começar a preparar-se 

para esses encargos. Ia votar contra.-------------------------------------------------------- 

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

Transcrição: ”As explicações dadas para a criação e extinção de lugares são 

completamente insuficientes. Não se percebe porque é que foram criadas algumas 

divisões e vão ser criados os lugares de chefe de divisão em unidades orgânicas que não 

se podem comparar à Educação, Cultura ou Gestão de Recursos Humanos. Não se 

compreende porque é que são extintos tantos postos de trabalho da carreira de técnicos 

superiores, alguns que são necessários, como por exemplo das áreas da arquitetura, 

arqueologia, engenharia florestal, engenharia civil e mecânica. Também não entendemos 

porque é que se propõe que sejam extintos 12 lugares de Bombeiro Municipal. Se o mapa 
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de pessoal foi aprovado com o orçamento, há meia dúzia de meses – felizmente com o 

nosso voto contra, como é que agora se extinguem tantos lugares? Também aqui se vê 

que não há estratégia e muito menos planeamento. É tudo navegação à vista e 

subaproveitamento de recursos. O PCP está contra.”------------------------------------------

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

Começou e disse que não era possível ao executivo aumentar o quadro de pessoal ou a 

despesa com pessoal a seu belo prazer, existia limitação legal para o fazer. Portanto, 

naquela fase em que estavam com a preparação das novas competências que vinham, ia 

ser muito frequente a adaptação de, quer da estrutura orgânica, quer do quadro de 

pessoal à realidade das necessidades do Município. Se a lei do quadro legal, que implicava 

aquela limitação, quer em número de elementos do quadro quer na sua despesa, não for 

alterada, iria trazer muitas dificuldades no futuro relativamente à gestão da estrutura 

orgânica do Município, a extinção de lugares não ocupados iria permitir a criação de 

outros que eram mais urgentes. Aquela opção implicou a extinção do total de 33 postos 

de trabalho não ocupados, sendo que, daqueles, 12 eram da carreira de Bombeiro 

Municipal. Concordava com a declaração de voto do PSD, relativamente à questão do 

reforço do corpo de bombeiros era bastante importante. A demora da preparação do 

concurso e a urgência na atuação proposta ali apresentada fez com que a Câmara optasse 

por aquela solução. Assim o grupo do PS solicitou ao presidente que logo que fosse 

possível resolvesse a questão dos Bombeiros, pois achavam uma necessidade para o 

Concelho, fosse reposta no quadro de pessoal.------------------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação e foi aprovado por 

maioria com sete votos contra do PSD e um do PCP------------------------------------------

O senhor Presidente da Assembleia continuou para o ponto 6.1 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.-- 

O senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação e foi aprovado por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia continuou para o ponto 6.2 Procedimento 

concursal de recrutamento e seleção, cargos de direção intermédia de 2.º grau – 

7 Chefes de Divisão - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento.---------

Intervenção do deputado Pereira de Melo – PSD/MPT--------------------------------

Começou e disse que relativamente àquele ponto votaria contra porque achava que um 

júri devia possuir alguém que fosse da própria área, do próprio departamento. Ali os 

elementos que faziam parte do júri, nenhuns eram dos Serviços Municipalizados. Se 

estavam a contratar pessoas para os Serviços Municipalizados devia haver no júri pelo 
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menos um elemento desses serviços, para analisar os candidatos. Ia votar contra.---------

Intervenção do deputado António Santos - PCP --------------------------------------

Transcrição: ”Somos a favor da abertura dos concursos. Mas não entendemos como é 

que para as divisões de Controlo de Gestão e Estratégia e Comercial a “Área de 

Recrutamento” inclua a Licenciatura em Química. Não faz sentido. A não ser que esteja já 

pré-determinado para alguém. Também somos dos que não entendem porque é que nos 

júris não há ninguém dos SMAS.”------------------------------------------------------------- 

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

Começou e disse que aos deputados que ficassem tranquilos com a composição do júri.--

O senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação e foi aprovado por 

maioria com oito votos contra do PSD.-------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia continuou para o ponto 7.1 Regulamento Municipal 

de Atribuição do Prémio Literário Afonso Lopes Vieira.------------------------------

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

Começou e disse que ao ler o Regulamento tinha ficado com uma dúvida que tinha que 

ver com o artigo 4º. Aquele artigo dizia: ”os direitos autorais da obra premiada são 

transmitidos a título gracioso ao Município de Leiria, caduquem decorrido um ano sem 

que hajam sido utilizados por este para publicação.” A questão que colocou era se o 

executivo publicasse a obra, o autor da mesma perdia o direito a ela. Se isso acontecesse 

não estavam a atribuir prémio nenhum, mas sim adquirir os direitos de uma obra. 

Continuou e disse, que não sabia como é que a nível prático se processava a atribuição 

daquele prémio, se era comum a Câmara publicar aquelas obras, mas se tivesse um Cem 

Anos de Solidão e se a Câmara o publicasse, o autor da obra ficaria desprovido dos 

direitos sobre a mesma.------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do deputado António Santos - PCP -------------------------------------- 

Transcrição: “Ao projeto de regulamento aqui apresentado falta o momento normativo 

essencial a saber, os critérios, ainda que necessariamente plásticos, que balizem e 

permitam aportar objetividade e transparência ao processo de atribuição do prémio. Não 

deixa de ser estranho que estando dirigido a um universo de gente com à vontade para 

reduzir a escrito os seus pensamentos ideias, que domina a escrita criativa, a priori 

dotada de espírito crítico, não tenha havido nenhuma proposta ou “sugestão de alteração” 

Para nós isso dever-se-á sobretudo à falta da devida divulgação da consulta e da 

promoção de debate em torno deste projeto de regulamento. Tudo foi feito em recato 

manso, publicamente ofuscado por lantejoulas, confettis, lúmens e demais lixo urbano e 

ensurdecido pela vertigem de decibéis de feiras e concertos. Se se tivesse ousado aplicar 

uma ínfima parte dos recursos e esforços de propaganda que se aplicam para promover à 

saciedade culturalmente mais do que duvidosos eventos e com certeza teríamos tido o 
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envolvimento de escritores existentes e potenciais. O PCP está contra.”---------------------

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

Começou e disse que em relação á intervenção do deputado Manuel Azenha, referiu que 

era uma questão jurídica que não estava muito à vontade para dirimir. Achava que a 

Câmara devia ficar defendida com a possibilidade de editar a obra e se não o fizesse em 

devido tempo o autor requer os seus direitos. Em relação à intervenção do deputado do 

PCP disse que estavam ali numa iniciativa da edilidade de grande seriedade em prol da 

promoção da Cultura e não só pelo símbolo que representava o patrono do regulamento. 

A forma como o regulamento estava feito ia de facto apontar a três grandes áreas, 

poesia, literatura e literatura infantil, em prémios relevantes a nível nacional, bienais. 

Este prémio tinha critérios muito bem estabelecidos, comparado com outros 

regulamentos no país, este estava bem elaborado e era bastante credível.------------------ 

O senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto à votação e foi aprovado por 

maioria com dois votos contra do PCP e BE.------------------------------------------------

Declaração de voto do deputado Manuel Azenha BE----------------------------------- 

Disse que gostaria de apresentar aquela declaração de voto, no sentido de explicar que o 

grupo do BE, não estava de todo contra o regulamento, nem contra a atribuição do 

prémio em si. Estariam contra sim, o facto de a minha intervenção relativamente àquele 

ponto, porque efetivamente o que retirava e que se efetivava ao concordar com o que 

tinha dito o deputado Acácio de Sousa, achava que sim, que a Câmara devia estar 

protegida. O que retirava da interpretação do regulamento é que efetivamente, se a 

Câmara procedesse à edição e publicação da obra, o autor ficava desprovido de quaisquer 

direitos sobre ela para futuro, o que não lhes parecia justo.---------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia pediu aos senhores deputados que as deliberações 

fossem aprovadas em minuta. Continuou para o ponto 7.2 Regulamento da Atividade 

de Comércio a Retalho não Sedentária em Feiras do Município de Leiria. Colocou o 

ponto à votação e foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------

Informou que o ponto 7.3 tinha sido retirado. Passou para o ponto 8. Concessão do 

direito do uso privativo para efeitos de utilização e exploração de dois espaços 

integrados no domínio público do Município de Leiria – Autorização prévia da 

Assembleia Municipal da concessão e suas condições gerais, autorização da 

abertura do procedimento e aprovação das peças.----------------------------------- 

Colocou o ponto à votação e foi aprovado por unanimidade.---------------------------- 

Continuou para o ponto 9. Retificação do Anexo I da Minuta de Contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências no âmbito da Educação.----- 

Colocou o ponto à votação e foi aprovado por unanimidade.---------------------------- 

Continuou para o ponto 10.1 Apoio à Santa Casa da Misericórdia de Leiria - 
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Hospital Dom Manuel de Aguiar - Aditamento à deliberação n.º 329/19.----------- 

Colocou o ponto à votação e foi aprovado por unanimidade.---------------------------- 

Continuou para o ponto 10.2 Programa “Internet nos Jardins de Infância” – Apoio 

a Juntas de Freguesia – Ano letivo 2018.---------------------------------------------- 

Colocou o ponto à votação e foi aprovado por unanimidade.---------------------------- 

Continuou para o ponto 10.3 Listagem de Apoios/auxílios não financeiros às 

Freguesias para conhecimento da Assembleia Municipal. Apreciação.--------------- 

Continuou para o ponto 11 Festa dos Museus 2019.------------------------------------- 

Colocou o ponto à votação e foi aprovado por unanimidade.---------------------------- 

Continuou para o ponto 12 Feira de “Levante” da Praia do Pedrógão - Não 

funcionamento nos dias 30 de junho, 07 e 14 de julho de 2019 - Redução 

temporária da taxa de terrado.-----------------------------------------------------------

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

Transcrição: “Naturalmente não temos nada a opor à proposta de reduzir o valor a 

pagar pelos feirantes, uma vez que a feira não se vai fazer durante 3 domingos. Até 

achamos que a redução devia ser de 60% e não de 50% porque são 3 domingos em 5. 

Mas somos contra não se fazer feira, porque é mesmo na época alta, quando os feirantes 

têm a perspectiva de venderem mais e terem mais rendimentos. A decisão de não fazer a 

feira mostra falta de sensibilidade social, de respeito por esta gente que precisa de 

ganhar a vida. Gente que anima durante o ano a praia do Pedrogão. Esta decisão de não 

realizar a Feira durante estes 3 domingos merece toda a censura do PCP.------------------- 

Colocou o ponto à votação e foi aprovado por maioria com um voto contra do PCP.----- 

Continuou para o ponto 13 Afetação do leito de um caminho para o Domínio 

Público Municipal, sito em Majoeira, na Freguesia de Regueira de Pontes.--------- 

Colocou o ponto à votação e foi aprovado por unanimidade.----------------------------

O senhor Presidente da assembleia encerrou a sessão.------------------------------- 

 

As deliberações foram aprovadas em minuta para produzir efeitos imediatos nos termos e 

com os fundamentos previstos no n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro.------------------------------------------------------------------------------- 

 

ENCERRAMENTO 

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo senhor Presidente encerrada a sessão, 

eram 01h05 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 
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artigo 60.º do Regimento, e vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e por mim, 

Ana Maria Ferreira Paraíso Cardoso, assistente técnica, que a elaborei nos termos legais.- 

 

APROVAÇÃO DA ATA 

 

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

a Assembleia Municipal, na sessão ordinária de 27 de Setembro, com continuação no dia 

01 de Outubro de 2019, deliberou por maioria, com duas abstenções, aprovar a ata.------ 

 

O Presidente da Assembleia 

António Sequeira 

 

 

A Assistente Técnica 

Ana Maria Ferreira Paraíso Cardoso 


