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  ATA N.º 8/2019 

 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA DE 

26 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, no auditório do Teatro 

Miguel Franco, reuniu extraordinariamente a Assembleia Municipal de Leiria.  

Dos cinquenta e um membros que a compõem, faltou o seguinte membro: Maria Isabel 

de Almeida Gonçalves. 

Foram substituídos os seguintes membros: Carlos António Cordeiro da Conceição foi 

substituído por Daniel Marques; Laura Maria Santos Sousa Esperança foi substituída por 

Fábio Costa Bernardino; Artur Rogério de Jesus Santos, Presidente da União de 

Freguesias de Colmeias e Memória, foi substituído por David Lopes Simões, secretário da 

junta; Mário de Sousa Gomes, Presidente da Junta de Freguesia de Milagres, foi 

substituído por Vânia Patrícia de Sousa, tesoureira da junta; Helena Cristina da Fonseca 

Brites, Presidente da Junta de Freguesia de Arrabal, foi substituída por Luís Manuel 

Marques Bernardino, secretário da junta; Rosa Maria de Sousa Brilhante Pedrosa foi 

substituída por Maria Fernanda Faustino; Ventura José Rolo Tomaz, presidente da Junta 

de Freguesia de Coimbrão, foi substituído por Joel Martins Ferreira, tesoureiro da junta; 

Teófilo Araújo dos Santos foi substituído por Amorim José Gaspar Alves; Faustino Ferreira 

Coelho Guerra, presidente da União de Freguesias de Monte Real e Carvide, foi 

substituído por Ana Maria Correia de Jesus, secretária da junta. 

Por parte da Câmara Municipal, estiveram presentes o senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, e os senhores Vereadores Anabela 

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

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

Simões Palheira, Ana Catarina de Moura Louro, Fernando José da Costa, Álvaro Madureira 

e Ana Silveira 

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

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

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

Havendo “quórum”, foi pelo senhor Presidente declarada aberta a sessão, eram 21h08 

horas, com a seguinte ORDEM DO DIA:  

1. Fixação da taxa de derrama para cobrança em 2020 – Lucro Tributável de 

2019 - Apreciação, discussão e votação. 
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2. 3.ª Alteração  ao Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria. Ponderação do 

resultado da Discussão Pública e decisão de remeter à aprovação da Assembleia 

Municipal - Apreciação, discussão e votação. 

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

Lúcio da Silva - Apreciação, discussão e votação. 

4. Freguesias: 

4.1. Contratos de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e as 

Freguesias do concelho de Leiria - Apreciação, discussão e votação. 

4.2. Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências nas Juntas de 

Freguesia no âmbito da Manutenção da Faixa de Gestão de Combustível da Rede 

Secundária – Rede Viária Municipal – Apreciação, discussão e votação. 

4.3. Modificação ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

nas Juntas de Freguesia para a Conservação e Manutenção de Vias Municipais - 

Apreciação, discussão e votação. 

5. Recursos humanos: 

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) – 7.ª Alteração - 

Apreciação, discussão e votação. 

5.2. Abertura de procedimentos concursais de recrutamento e seleção com vista 

ao provimento de titulares de cargos de direção intermédia de 1.º, 2.º e 3.º grau 

- Apreciação, discussão e votação. 

5.3 Fixação do estatuto remuneratório do coordenador municipal de proteção 

civil - Apreciação, discussão e votação. 

6. Espaços culturais: 

6.1. Entradas livres aos sábados no Moinho do Papel - Apreciação, discussão e 

votação. 

6.2. Entradas gratuitas no Agromuseu Municipal Dona Julinha – Dia de S. 

Martinho - Apreciação, discussão e votação. 

  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida 

Sequeira, a todos cumprimentou e deu início à sessão. 

Informou que foram retirados os pontos 3 e 6.1 da ordem de trabalhos, a pedido da 

Câmara Municipal. 
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Deu nota da sua participação no conselho geral da ANAM - Associação Nacional das 

Assembleias Municipais, uma reunião muito produtiva na qual foi apresentada a obra A 

valorização do papel e da eficácia das Assembleias Municipais: Um Regime-Tipo, uma 

edição da livraria Bertrand. Foi-lhe oferecido um exemplar, tendo requisitado um para 

cada grupo municipal. Esta obra corresponde à primeira parte de um projeto que resulta 

de um protocolo de colaboração com a ANAM, destacando o papel preponderante das 

Assembleias Municipais enquanto órgãos de deliberação e de fiscalização da atividade da 

Câmara Municipal e o seu papel no sistema de governo municipal. A obra será referida no 

congresso da ANMP, é muito interessante e poderá no futuro ajudar na elaboração de um 

regimento otimizado para esta Assembleia. 

Enunciou os pedidos de substituição dos membros na presente sessão. 

ORDEM DO DIA 

Ponto 

1. Fixação da taxa de derrama para cobrança em 2020 – Lucro Tributável de 

2019 - Apreciação, discussão e votação. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida 

Sequeira, aludiu ao email enviado a todos os membros da Assembleia Municipal, ao fim 

da tarde e horas antes do início da sessão, a pedido da Câmara Municipal. Não sendo 

possível, porque não é permitido nas sessões extraordinárias, criar um novo ponto para a 

ordem de trabalhos, foi enviada – e colocada como adenda ao ponto na pasta da sessão - 

uma nova deliberação da Câmara, tomada na tarde desse dia, após reunião do executivo. 

Deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal, para apresentar o ponto e 

explicar as vicissitudes que obrigaram a que tal acontecesse. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal - Gonçalo Lopes 

Cumprimentou os presentes. 

Referindo-se à deliberação da Câmara tomada no dia 26 de novembro de 2019, a todos 

transmitida, explicou que a proposta presente à Assembleia é para fixação da taxa da 

derrama para as empresas que têm faturação superior a 150 mil euros por ano, cuja taxa 

de referência é de 1,5%, acrescida da proposta, para aprovação, de uma taxa reduzida 

de 0,01% às empresas que têm um volume de faturação inferior a 150 mil euros. Esta 

alteração é decorrente da obrigação legislativa que incumbe os municípios de preparar 

um regulamento referente às isenções. O regulamento ainda não está em vigor em Leiria 

nem em nenhuma Câmara do país porque o assunto é muito recente. Por uma questão de 

precaução e de acautelar a vontade política de isentar os pequenos negócios e as 

empresas que têm um volume de faturação reduzido, foi decidido em reunião da Câmara 

aprovar esta taxa reduzida, ultrapassando assim as obrigações legais de ter um 

regulamento em tempo útil, que estará em vigor apenas no início do próximo ano. Referiu 
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que esta estratégia está a ser adotada por outros municípios, na sequência de uma 

comunicação da Autoridade Tributária e Aduaneira no dia 20 de novembro, posterior à 

primeira deliberação do presente ponto da ordem de trabalhos.  

Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida Sequeira, 

informou que para uma 1.ª ronda inscreveram-se os senhores deputados municipais 

Telma Curado, Pereira de Melo, Joana Cartaxo, Fábio Seguro Joaquim, Paulo Pedro, João 

Cunha e Renato Cruz. 

Intervenção da deputada Telma Curado - PS  

Cumprimentou os presentes. 

Relativamente à fixação da taxa de derrama para cobrança em 2020, considerando o 

lucro tributável de 2019, salientou os seguintes factos: A lei 73/2013, que estabelece o 

regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, foi alterada pela 

lei 51/2018 em 16 de agosto, em plena silly season. A alteração em causa entrou em 

vigor em 01 de janeiro de 2019 e obriga, nos termos do n.º 2 do seu artigo 16.º, que a 

Assembleia Municipal - mediante proposta da Câmara Municipal - aprove o regulamento 

contendo os critérios e condições para o reconhecimento das isenções totais ou parciais 

relativas aos impostos e outros tributos próprios. Foi deliberado por unanimidade, em 29 

de outubro do presente, submeter o projecto de regulamento, designado de Regulamento 

de apoio ao investimento e à criação de emprego no concelho de Leiria, a consulta 

pública. Após o prazo de 30 dias de discussão pública retornará a reunião do executivo e 

à Assembleia Municipal, nos termos legalmente previstos. À presente data, nenhum 

município do país realizou o ajustamento decorrente da alteração legislativa mencionada. 

Podê-lo-á ter feito decorrente de outras iniciativas. O ofício da Autoridade Tributária 

remetido à Associação Nacional de Municípios Portugueses é de 20 de novembro de 2019. 

Em face da necessidade de comunicação de taxas e isenções praticadas neste âmbito à 

Autoridade Tributária até 30 de novembro e 31 um de dezembro, não sendo possível que 

o procedimento standard esteja completo até lá - o que permitiria a aplicação de isenção 

total da taxa de derrama para empresas com volume de negócios inferior a 150 mil euros 

- a Câmara deliberou, com o objectivo de submeter à aprovação desta Assembleia, uma 

taxa reduzida para o lucro tributável de 2019, de apenas 0,01%, isto é, uma taxa 

reduzida absolutamente simbólica. Pretende-se evidenciar aquilo que é, e sempre foi, a 

teoria e a prática em anos anteriores no concelho de Leiria, relativamente a esta matéria: 

a isenção de derrama para sujeitos passivos com um volume de negócios inferior a 150 

mil euros. A título de exemplo considere-se uma empresa com volume de negócios de 

149.900 euros e um lucro tributável apurado de forma simplista, mas tendo por base uma 

apetitosa margem líquida de 75%, que conduziria a lucro tributável de 112 mil euros. 

Consequentemente, a derrama seria de zero euros, caso estivéssemos em face de uma 
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isenção total, ou de 11 euros, considerando então a aplicação da taxa agora proposta, 

que é de 0,01%.  

Intervenção do deputado municipal Pereira de Melo – PSD/MPT 

Cumprimentou os presentes. 

Disse que esta proposta agora apresentada não o surpreendeu. Propunha a Câmara 

Municipal que esta Assembleia Municipal autorizasse o lançamento de uma derrama cuja 

taxa é de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o 

rendimento de pessoas colectivas relativo a 2019. Na primeira reunião de Câmara, os 

vereadores do PSD propuseram 1%. A proposta foi rejeitada. Sucede que esta taxa tem 

de ser comunicada à Autoridade Tributária até 30 de novembro de 2019, motivo pelo qual 

se realiza esta sessão extraordinária. À semelhança dos anos anteriores, a Câmara 

Municipal de Leiria propõe isenções da taxa para valores de negócios iguais ou inferiores 

a 150 mil euros e superiores a 150 mil euros no caso de criação de três postos de 

trabalho. É o que está escrito na súmula. Por alterações legislativas de 16 de agosto de 

2018 - há mais de um ano – para vigorar a partir de um de janeiro de 2019, há cerca de 

11 meses, entrava em funcionamento um sistema novo, a constar num regulamento de 

apoio ao investimento e criação de emprego no concelho de Leiria. Esse regulamento, 

aparentemente, aparece pronto em outubro, dez meses depois devia estar feito mas 

apareceu como projeto que, por consenso de todos os partidos, propôs colocar à 

discussão pública, para depois ser submetido novamente à Câmara e a esta Assembleia 

Municipal para ser aprovado. Considera estranho é que o projeto, não aprovado, venha a 

ser proposto como aprovado. Estranhou ainda mais que, ao lerem o documento, não 

viram que podia haver redução. Foi chamada a atenção na reunião de Câmara e o PS 

votou contra a proposta do PSD e não admitiu a redução. A lei permite fazer uma redução 

para valores de 0,01% até 150 mil euros mas perde-se um conjunto de facilidades por 

falta da aprovação do regulamento. São as isenções que poderiam estar acima dos 150 

mil euros e que seriam relacionadas com volume de negócios das empresas, com o sector 

de actividade, com a criação de emprego. Num regulamento anterior, quem criasse dois 

postos de trabalho e com mais de 150 mil euros podia ter isenção. Neste momento, a 

isenção perdeu-se. Os 0,01%, foi uma tábua de fuga fornecida pela Autoridade Tributária 

e é lamentável que a Câmara Municipal esteja a ser gerida desta maneira. A derrama, 

para esta Câmara Municipal, não parece ser muito importante porque na próxima 

assembleia serão apresentadas as grandes opções do plano e verifica-se que, mais uma 

vez, está adiado o problema dos parques industriais, em que apenas o de Monte Redondo 

tem alguma coisa. As derramas, pelo menos na parte industrial, não mostra ser de 

grande interesse da Câmara, que não estudou convenientemente o projeto. Vota contra 

2020,ASSM,E,G,6594 - 10-02-2020



                
 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 8/2019, de 26 de novembro de 2019 - Quadriénio 2017/2021  6 

porque 1,5% é muito alto e porque se perdeu a hipótese de, através da criação de 

emprego, obter a isenção que era possível pela nova lei.  

Intervenção da senhora deputada municipal Joana Cartaxo – PCP  

Cumprimentou os presentes. 

Afirmou que esta alteração também não foi para a bancada municipal do PCP uma 

surpresa. Só com a chamada de atenção da Autoridade Tributária é que se verificou que a 

primeira deliberação da Câmara não estava em conformidade com a lei. Quando leram os 

documentos ficaram confusos, inclusivamente com a súmula, e sem perceber o que é que 

se queria dizer ou fazer. Lamenta é que tenha sido através da AT que esta questão tenha 

sido denunciada, até porque o PCP tencionava apresentar uma proposta para continuação 

do que tem vindo a ser feito, o beneficiar - em termos de taxa - as empresas com 

faturação abaixo dos 150 mil euros. Com a presente rectificação a bancada municipal do 

PCP vota a favor. No entanto, chamou a atenção para as promessas que em 2018 esta 

Câmara do PS fez em relação ao investimento no melhoramento das vias de acesso às 

zonas industriais, os programas de empreendedorismo e criação de novas zonas 

empresariais. Informou ainda que não recebeu informação sobre esta última alteração. 

Por acaso viu o email sem querer e não teve tempo para analisar porque é um tema que 

precisa de muita reflexão.  

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

que teve conhecimento desta resolução por volta das 17 horas e logo de seguida deu 

ordem para ser comunicado a todos os senhores deputados, via correio electrónico, e 

para ser impressa uma cópia em papel de todos os documentos para cada um dos grupos 

municipais. Antes de saber não lhe foi possível comunicar nada e só ao longo da semana 

é que percebeu todo o imbróglio com este regulamento e com a comunicação da 

autoridade tributária.  

Intervenção do senhor deputado municipal Fábio Joaquim – CDS/PP  

Cumprimentou os presentes. 

Disse que é com muito boa vontade que encaram esta situação como uma rectificação, 

mas acredita que os municípios ficarão numa situação um pouco melhor do que com a 

proposta anterior, se não houvesse a reunião de hoje e a rectificação que foi enviada. 

Ainda assim é uma solução de desenrascar ou solucionar o problema em cima do joelho e 

é difícil não o encarar desta forma. Entende que numa gestão profissional não deve ser 

este o modus operandi, principalmente com questões que se prendem com o bolso dos 

próprios munícipes. Perguntou ao senhor Presidente da Câmara qual é a dificuldade do 

Município de Leiria, que muitas vezes apresenta-se com orgulho nas redes sociais, em 

particular a fazer comunicados no Facebook, em sermos competitivos face aos concelhos 

limítrofes, ou até no distrito, tendo um saldo bastante positivo? E à custa do quê? 

2020,ASSM,E,G,6594 - 10-02-2020



                
 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 8/2019, de 26 de novembro de 2019 - Quadriénio 2017/2021  7 

Perguntou ainda porque é que Leiria está, do ponto de vista fiscal, não tão competitiva 

como os concelhos que a rodeiam. Será algum tipo de preconceito para com as empresas 

ou para quem possa ganhar dinheiro e criar riqueza acima de 150 mil euros?  

Intervenção do senhor deputado municipal Paulo Pedrosa Pedro – PS 

Cumprimentou os presentes. 

Afirmou que este imposto é justo e equilibrado porque assenta em lucros, não tem uma 

base global - deu alguns exemplos -, assenta apenas em lucros tributáveis e é uma forma 

de financiamento da Câmara. Todos têm a noção que é mais um custo para a vida das 

empresas mas não é a derrama que mais pesa na saúde financeira das mesmas. Referiu 

uma classe específica de empresas, nomeadamente as empresas financeiras, bancos, 

seguradoras e da energia, que têm muitos milhões de lucros e que distribuem, 

anualmente - e ainda bem - pelos acionistas, muito desse capital, sendo que a maior 

parte dos acionistas é capital estrangeiro, é dinheiro que o país perde todos os anos para 

o estrangeiro. Por isso até acha que nesta situação específica se poderia ir mais além, 

nomeadamente com base no regulamento que irá ser proposto a esta Assembleia. 

Provavelmente não agora mas em anos vindouros, poderemos ser mais ousados na 

tributação de empresas, nomeadamente as empresas do sector financeiro, com 

comissões diárias que os bancos impõem, ficando todos impávidos e serenos a vê-los a 

ter anualmente milhões de lucros.  

Relativamente aos concelhos vizinhos, foi apresentado - através da declaração de voto do 

PSD - a ideia de que todos os concelhos vizinhos tinham taxas inferiores. Houve uma 

omissão. Há um concelho vizinho que tem uma taxa igual à de Leiria em 2019 para os 

lucros tributáveis de 2018. É a Marinha Grande. Porque é que a declaração omitiu que a 

Marinha Grande, sendo vizinha, tinha uma taxa igual à de Leiria? Só se apresentaram os 

concelhos que interessava apresentar com taxas inferiores, e muitos desses concelhos, 

tendo taxas gerais inferiores à de Leiria, tinham taxas reduzidas superiores. Alguma 

empresa sai da Marinha Grande para poupar 5 mil euros em derrama? Nunca viu que 

alguma empresa escolhesse o seu local de atividade em função da derrama que o 

município lhe aplica. É muito mais fácil uma empresa escolher pela facilidade de ter mão-

de-obra qualificada, de ter infraestruturas, de ser rápido o licenciamento. Não são os 

valores irrisórios ou da diferença entre 1,5% e 1% que são incentivo à localização de 

empresas no nosso concelho. Por outro lado, pela consulta do site da AT, constatou que 

já estavam aprovadas taxas em 74 municípios, dos quais 44 (correspondem 

sensivelmente a 59% por cento) aprovaram para o lucro tributável de 2019 a taxa agora 

proposta para Leiria de. Foi apresentada esta situação como se o município de Leiria 

estivesse completamente desfocado dos municípios vizinhos e provavelmente dos 

nacionais. Não está. Espera que para o futuro, com a publicação do regulamento 
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municipal que permite a isenção, seja possível escalonar os rendimentos e as taxas para 

o município, nomeadamente ter um escalão de isenção para determinado volume de 

negócios, a seguir ter um escalão com taxa reduzida para um volume de negócios acima, 

e depois a taxa geral. Pareceu possível com o regulamento, provavelmente não aquele 

que estará em discussão pública brevemente mas para o futuro. Por outro lado, deixou 

um conselho à Câmara Municipal. Já foi falado, em tempos, dirigir claramente para 

sectores específicos da organização municipal a coleta da derrama. Seria útil e acabava 

por ser clarificador pois as pessoas saberiam para que é que estavam a pagar, uma boa 

metodologia se no futuro se conseguir implementar este procedimento. 

Relativamente ao imbróglio legislativo que obrigou a nova deliberação, nunca foi intenção 

da Câmara Municipal acabar com a isenção, pensa que é explícito para toda a gente. Os 

serviços tinham noção é que o lucro tributável, que só se conhece durante o ano 

seguinte, viria já a cair com o novo regulamento. O lucro tributável de 2019 não se 

conhece antes de março. Foi uma falha eventual que aconteceu a 306 municípios dado 

que existem dois que têm um regulamento. Se há um desnorte é o país que está em 

desnorte. Deu o exemplo de Estarreja, uma câmara governada pelo PSD/CDS, que tem já 

aprovada uma taxa máxima de 1,5% e depois uma derrama reduzida, tal como Leiria, de 

0,01%. 

Intervenção do senhor deputado municipal João Cunha – PSD/MPT  

Cumprimentou os presentes. 

Referiu o teor da deliberação da Câmara Municipal, no seu ponto 4, que diz ”importa 

manter a estratégia municipal até então adoptada por esta autarquia ao nível dos 

incentivos fiscais”. Perguntou se há uma estratégia e qual é, já que se apresenta na 

forma de manter única e exclusivamente aquilo que já existia, um certo conservadorismo 

na prática fiscal que se traduz, nas palavras do deputado Paulo Pedro, num certo 

arrivismo em relação à questão dos lucros. Curiosamente, até as suas considerações em 

relação às instituições financeiras que, por acaso, não têm sede no concelho de Leiria mas 

sim em Lisboa. Com certeza uma recomendação para o seu companheiro Medina, de 

Lisboa. Cá temos a Caixa de Leiria que por acaso até tem uma fisionomia diferente em 

termos financeiros e que não pode ser castigada por isso. Esta não é estratégia municipal 

nenhuma de coisa nenhuma. Isto é manter, por conservadorismo, a mesma situação, 

ainda que se venha dizer às pessoas que são trocos e que as empresas suportam bem. 

Não sabe se esta situação que a Autoridade Tributária trouxe, dos 0,01% até aos 150 mil 

euros abrange assim tantas empresas do concelho de Leiria, porque a maior parte das 

empresas de Leiria têm, felizmente, um volume de negócios muito acima desse valor e 

acaba por ser uma incidência residual. O que está em causa é outra coisa de que o PSD 

tem vindo sistematicamente a falar. É necessário dar sinais claros de apoio às empresas, 
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que estão a ser claramente castigadas por uma maior carga fiscal que o Governo do 

Partido Socialista trouxe a este país. Temos que saber compensar o nível local e dar um 

sinal, também ao nível das empresas, às famílias, noutro patamar. Há também uma 

tendência para falar no concelho da Marinha Grande, em que a taxa é a mesma. É 

verdade. Mas também é verdade que no concelho da Marinha Grande as zonas industriais 

estão estruturadas e Leiria anda, há muito tempo, à procura de uma zona industrial que 

nunca mais nasce. 

Intervenção do senhor deputado municipal Renato Cruz - PS  

Cumprimentou os presentes. 

Referiu a lei que regula a derrama e citou o seu artigo 18.º: “Para efeitos de aplicação do 

disposto no número anterior, sempre que os sujeitos passivos tenham estabelecimentos 

estáveis ou representações locais em mais de um município e matéria colectável superior 

a 50 000 euros o lucro tributável imputável à circunscrição de cada município é 

determinado pela proporção entre os gastos com a massa salarial correspondente aos 

estabelecimentos que o sujeito passivo nele possua e a correspondente à totalidade dos 

seus estabelecimentos situados em território nacional”. O que o colega Paulo Pedro disse 

não é para o presidente da Câmara de Lisboa, mas sim para os 308 municípios. A 

proposta de regulamento citada foi aprovada por unanimidade no dia 29 de outubro, com 

votos a favor dos senhores vereadores do PSD. Decorre da lei todos os trâmites que ela 

tem que ter e vai ser publicada em Diário da República, eventualmente dia 29. Disse que 

o que está em causa é que para manter a isenção e a política de apoio às pequenas 

empresas que faturam até 150 mil euros, a única hipótese - uma vez que o regulamento, 

por questões legais, não está em vigor - foi deliberar propor que esta assembleia aprove 

0,01% para essas empresas. Nada do que foi aprovado hoje tem a ver com a alteração 

de 1% ou 1,5%.  

Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida Sequeira, 

informou que para uma 2ª volta inscreveram-se os senhores deputados municipais 

Manuel Azenha e Pereira de Melo. 

Intervenção do senhor deputado municipal Manuel Azenha – BE 

Cumprimentou os presentes.  

Tinha uma intervenção preparada relativamente a esta matéria mas verificou que, 

através da Autoridade Tributária, a Câmara “emendou à mão”. Foi uma falha mas 

entende que tem uma justificação plausível. O que não compreende é a justificação 

relativamente a esta questiúncula entre o PSD e o PS relativamente ao tempo de 

aprovação do regulamento porque, esse sim, já deveria estar aprovado para que a 

isenção produzisse efeitos sem a ajuda da Autoridade Tributária. Subscreveu na íntegra a 

intervenção do deputado Paulo Pedro e o BE vota favoravelmente este ponto da ordem de 
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trabalhos. Reiterando o que o deputado Paulo Pedro disse, é evidente que ninguém tem 

ilusões nesta Assembleia Municipal de que uma empresa não vai para a Batalha, Porto de 

Mós, Pombal ou Ourém porque tem uma taxa de derrama de 1%. Esta é, e é bom que 

seja, uma discussão/questão política, o que divide a parte esquerda desta Assembleia da 

parte direita desta Assembleia. Se o PSD estivesse na Câmara Municipal a taxa de 

derrama seria de 1% e tinham isenção. Quando está o PS ou o BE ou o PCP, a taxa m 

aplicável à derrama é a máxima, que é 1,5%, que é o que a lei obriga. A diferença de um 

1% para 1,5% é uma manifestação política. Tão só e nada mais do que isso.  

Intervenção do senhor deputado municipal Pereira de Melo - PSD/MPT 

Perguntou se a escolha da percentagem 0,01% foi uma decisão da Câmara ou uma 

imposição da Autoridade Tributária pois não viu em parte nenhuma que AT se opusesse a 

este valor. Supõe que foi a Câmara que decidiu, numa tentativa de correção, optar por 

este valor já que não podia aplicar zero. Perguntou ainda por que motivo, tendo a Câmara 

recebido este documento no dia 20 de novembro, só no dia 26 deu conhecimento à 

Assembleia.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida 

Sequeira, agradeceu e antes de dar a palavra ao senhor presidente da Câmara, 

esclareceu que a incidência da derrama atualmente é em função da massa salarial do 

estabelecimento, esteja ele onde estiver. Disse ainda que a sua intervenção é de caráter 

estatístico e não político e referiu grandes cidades regidas por forças partidárias diversas: 

Amadora, Faro, Loures, Lisboa, Porto e Viseu, têm todas 1,5%. Mas as cidades de 

Amadora, Faro, Loures e Lisboa não têm redução nenhuma. Paga toda a gente 1,5%, de 

acordo com a folha das finanças. O Porto tem redução de 1,5% para 1%, Viseu tem 

redução de 1,5% e para menos de 150 mil euros é de 1,13%. Disse ainda que Porto de 

Mós tem uma taxa normal de 1,30% mas uma taxa reduzida de 0,9%. Significa que uma 

empresa de Porto de Mós, provavelmente a maior parte, com volumes de negócios 

inferiores a 150 mil euros vai pagar uma derrama noventa vezes superior à de Leiria. 

Quando Leiria pagar um euro, lá paga noventa. 

Deu a palavra ao senhor deputado municipal João Cunha, que solicitou um ponto de 

ordem à Mesa. 

Intervenção do senhor deputado municipal João Cunha – PSD/MPT 

Transcrição: Eu gostei imenso do seu esclarecimento, porque foi muito útil, mas acho que 

isso cabia numa intervenção de qualquer deputado. O senhor Presidente, no papel em 

que está, não devia estar com este tipo de considerações, com todo o respeito que me 

merece. Creio que se está a substituir ao papel que os deputados das diferentes bancadas 

devem fazer. Este é o ponto de ordem que eu gostava de fazer, com todo o respeito. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida 

Sequeira, deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal - Gonçalo Lopes 

Esclareceu a questão do regulamento com evidências e com factos: Em 308 municípios do 

país, só num é que o regulamento está em vigor e era anterior ao enquadramento legal 

atual. Este é um tema novo e difícil porque não é só esta isenção que tem de ser tratada. 

Este regulamento tem um nível de complexidade tal que as Câmaras não estavam 

preparadas para o fazer. A carta da Autoridade Tributária não foi enviada para a Câmara 

de Leiria e este problema não é exclusivo da Câmara de Leiria mas sim nacional. Esta 

correspondência é trocada com a Associação Nacional de Municípios, que a faz circular por 

todos os municípios. A própria Associação Nacional de Municípios está a pedir ao Governo 

uma dilação dos prazos.  

Relativamente à intenção política, que é o que é importante debater na Assembleia, é 

evidente que a taxa de 1,5% é a que é aplicada na maioria dos municípios em Portugal. 

No ano transacto, dos 205 municípios 133 aplicaram 1,5%. Comparando Leiria com os 

municípios ao mesmo nível - Aveiro, Coimbra e Braga, concelhos mais industriais com os 

quais Leiria se pode comparar, em termos de desempenho e de atividade - todos eles 

aplicam um 1,5%. Também Évora, Beja, Faro, Lisboa, Porto, Santarém, Vila Real e Viseu 

aplicam a mesma taxa. 

A taxa incide sobre o lucro tributável e grande parte das empresas portuguesas não têm 

lucro suficiente para tributação. Uma parte significativa tem pequenos lucros, as 

pequenas e médias empresas ou microempresas não chegam aos 150 mil euros de 

faturação e a essas pretende-se garantir a isenção de pagamento. As que caem nos 

lucros tributáveis relevantes são as grandes empresas nacionais que têm lucros enormes, 

e aí sim, é uma questão política se queremos ou não financiar o orçamento municipal, 

para fazer os ajustes de redistribuição com este tipo de imposto. No seu entender este 

tipo de imposto parece ajustado. 

Relativamente às isenções, como foi explicado, não sendo possível isentar em tempo útil, 

a estratégia que se encontrou, felizmente foi decidido e espera que seja aprovado nesta 

Assembleia, permite manter estável o grande objectivo, que é as empresas com volume 

de faturação inferiores a 150 mil euros manterem, na prática, as condições do ano 

anterior. Espera que outros municípios que tenham esta vontade o consigam fazer em 

tempo útil. Está convencido que vai ser difícil que todos os municípios o consigam fazer, 

porque este e é um assunto que, neste ano de introdução destas especificidades, obriga a 

uma ginástica e a uma agilidade que não sabe se muitos vão conseguir. Felizmente que 

Leiria, depois desta comunicação, teve a oportunidade de realizar a reunião de Câmara de 

e a sessão extraordinária da Assembleia neste dia. É novo o assunto, está a merecer a 
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reflexão da Câmara e da Associação Nacional de Municípios e, com esta decisão, 

pretende-se eliminar o que seria o voltar a taxar com a derrama as empresas com 

volume de faturação inferior a 150 mil euros, que com esta deliberação ficará 

salvaguardada. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – António Sequeira, colocou o ponto 

a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 10 votos contra 

(CDS/PP e PSD/MPT), aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida 

em suas deliberações de 12 e 26 de novembro de 2019, cujo teor se dá por 

transcrito e, em consequência, aprovar a fixação da taxa de derrama para 

cobrança em 2020 – lucro tributável de 2019. 

Intervenção do deputado João Cunha PSD – PSD/MPT – Declaração de voto 

O PSD votou contra no seguimento daquilo que os nossos vereadores no executivo 

municipal trouxeram à colação. No entanto, queríamos deixar bem claro que somos 

favoráveis a que empresas cuja faturação seja inferior a cento e cinquenta mil euros 

tenham a respectiva isenção que acabou que de ser aprovada.  

Intervenção do deputado Fábio Joaquim CDS – Declaração de voto  

O CDS/PP votou contra porque acredita, se apenas existia um regulamento em vigor, que 

os leirienses merecem que o município, se existem condições financeiras, assuma uma 

política fiscal mais competitiva. 

Ponto 

2. 3.ª Alteração  ao Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria. Ponderação do 

resultado da Discussão Pública e decisão de remeter à aprovação da Assembleia 

Municipal - Apreciação, discussão e votação 

O senhor Presidente da Câmara Municipal dispensou a sua apresentação, 

disponibilizando-se para prestar esclarecimentos. 

Intervenção da senhora deputada municipal Joana Cartaxo – PCP  

Transcrição: A Assembleia Municipal é confrontada com a terceira proposta de alteração 

ao PDM, embora já esteja na quarta e na quinta. São introduzidas modificações em vinte 

e nove artigos e introduzido um novo. Neste caso o artigo 40-A. No decurso do processo 

de elaboração da proposta de alteração, esta teve de ser reformulada para poder ser 

aceite pelas entidades envolvidas. Na documentação fornecida nada se diz sobre as 

razões da necessidade de efectuar estas alterações, ou esta concretamente. Das 

modificações realizadas nenhuma é fundamentada. Ora nós entendemos que cada 

modificação, pelo menos deverá ser explicada ou, pelo menos fundamentada. A pergunta 

que se impõe é: Porque é que vem esta proposta à aprovação sem fundamento das 

alterações propostas na sua justiça e mérito? Se é verdade que há alterações que 
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parecem inócuas, outras há suficientemente vagas para permitir muita coisa e que nem 

sequer estamos em condições de vislumbrar neste momento. São vários os casos que 

suscitam preocupação e que pretendemos ver esclarecidos. Perguntamos também qual é 

o tipo e a magnitude as consequências destas novas redações. Portanto, não estamos em 

condições, como já se percebeu, de avaliar estas redações. Assim, o PCP propõe que este 

ponto seja retirado hoje e que haja previamente um próximo reagendamento deste 

assunto em reunião com os membros da Câmara, com os técnicos que estiveram 

envolvidos nestes trabalhos e os membros da Assembleia Municipal para podermos pedir 

esclarecimentos e tirar algumas dúvidas relativamente a estas alterações. O 

esclarecimento para nós é fundamental para que estejamos suficientemente informados 

para tomarmos uma decisão mais acertada e, portanto, estão em causa designadamente 

as modificações propostas para os artigos 5 13, 38, 39 40-A 49, 78, 137 e 138. Não são 

assim tão poucos quanto isso, de forma a podermos elaborar uma avaliação mais 

fundamentada e perceber efectivamente quais são aqui as propostas que estão a ser 

feitas. Portanto, se esta proposta que estamos a fazer de eventualmente, o senhor 

Presidente achar que é pertinente e que vai ao encontro daquilo que nós estamos aqui a 

propor de haver uma reunião em que possamos ser esclarecidos em que possamos tirar 

as dúvidas efectivas daquilo que está a ser proposto em termos de alteração, se 

efectivamente for feito, votaremos a favor. Agora se não, não vamos, com certeza, 

passar cheque em branco e votar a favor deste destas alterações. É tempo de parar com 

o laxismo e portanto, é tempo de mudar este rumo. Ficamos a aguardar que esta maioria 

do PS permita que este assunto seja, de facto, bastante esclarecido e debatido como 

deve ser.  

Intervenção do senhor deputado municipal Micael Sousa – PS  

Cumprimentou os presentes. 

Apesar de estas serem apenas algumas alterações que se relacionam com os processos 

de regularização de existências, não esquecer que o Plano Diretor Municipal é o principal 

órgão de planeamento e político que o município tem para o desenvolvimento do 

território, porque nele tudo está contido. Um PDM não é apenas uma carta de uso dos 

solos e um regulamento, é muito mais do que isso. As questões da sustentabilidade e da 

proteção ambiental estão na ordem do dia e elas também não se podem restringir apenas 

a resíduos e a plásticos dos oceanos pois há muito mais para além disso. O modo como o 

PDM é implementado no município deve ser alvo de um processo de melhoria contínua e 

relaciona-se também com isso. Estas alterações visam existências que foram sendo 

construídas antes e depois da aprovação do primeiro PDM - na década de noventa - que 

hoje em dia ainda carecem de legalização. O modo como essas edificações foram 

construídas causaram problemas graves para a sustentabilidade do território nestes anos 
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e impediram que, por exemplo, muitas localidades e até o próprio centro da cidade e 

freguesias se desenvolvessem corretamente. Estas existências continuam a trazer faturas 

muito caras, por exemplo, proporcionar infraestruturas para todas estas edificações. O 

modelo de ocupação e uso dos solos descentrado e não concentrados é quatro vezes mais 

caro e isso traduz-se em elevados custos de investimento e de manutenção. Por isso é 

que o município de Leiria ainda está a tentar concluir a rede de saneamento. É muito 

positivo que o PDM esteja constantemente a ser revisto e que possam ser introduzidas 

certas edificações e certas existências que estão ilegais, que podem ser legalizadas e 

caminhar para uma maior política de concentração de edificações. Quanto mais disperso 

for o aglomerado habitacional mais infraestruturas teremos de ter, mais dificuldade em 

transportes públicos, mais custos com a construção e manutenção de vias de 

comunicação e, em termos de custos, tudo isso é transferido para o município, o que se 

traduz na impossibilidade de investimento noutras áreas sectoriais. Considera que é uma 

boa política ter em atenção o que pode ser legalizado porque, por vezes, os regulamentos 

também são cegos, surdos e mudos e não permitem, através deles, prosseguir as 

contínuas melhorias e criar novas centralidades, novas congregações para obter mais 

eficiência, reduzir os custos com o objectivo de um concelho mais desenvolvido, para que 

o que se planeia para o território tenha repercussões e seja ambientalmente mais eficaz e 

sustentável. Manifestou o seu agrado com estas contínuas alterações e espera que o 

município, como tem demonstrado, continue a apostar mais nestas novas lógicas de 

concentração de ordenação e de reordenação, para ser mais sustentável e com melhor 

qualidade de vida.  

Intervenção do deputado João Cunha - PSD/MPT 

Disse que esta matéria do PDM é de grande relevância para o concelho e para as suas 

populações. Sublinhou, no entanto, o facto do período de participação pública - que foi de 

15 dias - e depois o período de discussão pública - que foi de 30 dias - decorreram 

praticamente num período que corresponde ao período em que a maior parte dos 

cidadãos estão de férias. A participação pública foi entre 6 de agosto e 3 de setembro de 

2018 e a discussão pública - que durou trinta dias - foi entre 24 de julho e 04 de 

setembro. Estas coisas são de importância fulcral e deverá haver alguma atenção, de 

forma que se permita que haja uma maior participação neste tipo de discussões. Houve 

nalguns casos, cerca de doze participações mas poderia ter havido bastante mais.  

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

deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal - Gonçalo Lopes 

Disse que a terceira alteração ao Plano director Municipal decorre do processo normal de 

participação pública. Compete à Câmara e à Assembleia Municipal aprovar as respectivas 
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alterações que estão a ser votadas e são alterações mínimas, suaves no que respeita à 

redação do texto. Naturalmente que a grande parte dos pedidos de intervenção e 

participação foram objecto de respostas que constam no documento. Esta formalidade 

não representa qualquer tipo de alteração substantiva ao plano em vigor.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – António Sequeira, informou que a 

Câmara mantém a proposta e colocou o ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 1 voto contra do 

PCP e 5 abstenções (PSD/MPT, BE e PAN), aprovar a proposta da Câmara 

Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 12 de novembro de 2019, cujo 

teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar a 3.ª Alteração  ao Plano 

Diretor Municipal (PDM) de Leiria. Ponderação do resultado da Discussão Pública 

e decisão de remeter à aprovação da Assembleia Municipal. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – António Sequeira, solicitou 

autorização para apresentação dos subpontos do ponto 4 em conjunto e sua votação em 

separado. 

Ponto 

4. Freguesias: 

4.1. Contratos de comodato a celebrar entre o Município de Leiria e as 

Freguesias do concelho de Leiria - Apreciação, discussão e votação. 

4.2. Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências nas Juntas de 

Freguesia no âmbito da Manutenção da Faixa de Gestão de Combustível da Rede 

Secundária – Rede Viária Municipal – Apreciação, discussão e votação. 

4.3. Modificação ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

nas Juntas de Freguesia para a Conservação e Manutenção de Vias Municipais - 

Apreciação, discussão e votação. 

O senhor Presidente da Câmara Municipal dispensou a sua apresentação, 

disponibilizando-se para prestar esclarecimentos. 

Intervenção da senhora deputada municipal Joana Cartaxo – PCP  

Relativamente ao ponto 4.2 a bancada municipal do PCP reparou que existem plantas de 

freguesias que não constam no mapa financeiro, nomeadamente Amor e Marrazes, e 

outras que nem sequer aparecem. Perguntou se foi por opção das próprias juntas ou 

alguma outra situação.  

Intervenção da senhora Presidente da União de Freguesias de Monte Redondo e 

Carreira - Celine Moreira Gaspar 

Transcrição: Permitam-me que cumprimente todos os presentes e todos aqueles que nos 

acompanham online, na pessoa do Senhor Presidente da Assembleia Municipal e do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria.  
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Relativamente ao ponto 4.1  

Tendo em conta que muitas Escolas Básicas e Jardins de Infância do concelho de Leiria se 

encontram com a sua atividade letiva e educativa suspensa, alguns a entrar em estado de 

degradação por se encontrarem fechados, estando as Juntas de Freguesias impedidas de 

intervir, por força da lei, e fazendo as escolas parte da história e das estórias locais, 

representando um património histórico, cultural e afetivo, felicito o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria pelo facto de neste ciclo aceitar o pedido das Freguesias para 

entregar as escolas à sua responsabilidade. 

Para a população e para as freguesias cada edifício conta com uma singularidade que 

todos nós valorizamos e que deve, na nossa opinião, continuar o seu pressuposto de 

serviço público e manter-se no desenvolvimento educacional, cultural e social local.  

O tecido associativo das Freguesias, as próprias  Juntas de Freguesia e as ações culturais 

ou sociais diversas, necessitam, muitas vezes, de um local e de um edifício que permita o 

desenvolvimento destes projetos e o enriquecimento patrimonial de cada uma das 

freguesias com estes contratos de comodato é, sem dúvida, de extrema relevância.  

No caso da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira a assinatura destes 

contratos permitirá dar resposta aos pedidos, em espera, de algumas associações locais e 

também a organização de um arquivo digno da história desta Freguesia. Só este 

cruzamento entre a necessidade e possibilidade permite que possamos, em conjunto, 

desenvolver um trabalho sustentável e em prol dos interesses das associações, em 

particular, e das pessoas, em geral. 

Relativamente ao 4.2  

Considerando que a gestão das faixas de combustível é uma necessidade com 

obrigatoriedade legal, o que significa criar as devidas condições de segurança para as 

pessoas, a delegação de competências nesta matéria é, sem dúvida, uma mais-valia.  

A experiência da proximidade das Juntas de Freguesia com a realidade tem significado 

uma melhor e mais eficaz execução em diversas áreas de intervenção e nesta questão 

consideramos ser igualmente mais eficiente.  

Naturalmente que o cumprimento deste contrato implica a existência de recursos capazes 

não só de tratar dos procedimentos contratuais associados, mas também um 

acompanhamento dos trabalhos a realizar, mesmo contratando uma empresa externa 

para execução.  

Entendemos que nem todas as Juntas de Freguesia têm essa capacidade organizada e 

implementada para a assunção imediata deste contrato. No entanto, aquelas que 

possuem atualmente recursos disponíveis para liderar este contrato, poderão garantir 

maior eficácia no tratamento desta questão. Acreditamos que uma contratação de menor 

2020,ASSM,E,G,6594 - 10-02-2020



                
 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 8/2019, de 26 de novembro de 2019 - Quadriénio 2017/2021 17 

dimensão permite atingir um maior número de potenciais prestadores, e 

consequentemente será possível cumprir os prazos estabelecidos por lei.  

Ainda assim, estes contratos interadministrativos não dispensam uma colaboração 

próxima por parte do Município de Leiria, conforme acontece com outros contratos 

estabelecidos entre as Juntas de Freguesia e a Câmara Municipal. O trabalho de equipa 

em prol das populações, entre estas entidades locais, tem sido fundamental para a 

melhor prossecução das competências e atribuições de cada uma delas.  

Neste processo será, igualmente, fundamental a colaboração de todos os proprietários 

neste processo. O cumprimento das regras de gestão das faixas de combustível implicará 

o abate de algumas espécies e só com a colaboração de toda a população o cumprimento 

do objetivo destes contratos interadministrativos será possível em pleno. Fica, aqui, 

desde já, o apelo a todos os que estão aqui presentes e que nos acompanham em direto, 

para colaborarem com as Juntas de Freguesia no sentido de se cumprir esta obrigação 

legal da forma mais equilibrada entre todas as partes. 

Intervenção do deputado Fábio Joaquim – CDS/PP  

Disse que a sua bancada municipal concorda com o ponto 4.1 mas questiona o porquê de 

serem contratos de comodato de um ano. O senhor presidente da Câmara identifica 

algum caso que possa ser mais sensível e existe a necessidade de retomar à Câmara e 

por isso os contratos estarem a ser celebrados por um ano? Estamos a dois anos das 

eleições autárquicas e perguntou se não existe aqui um grau de confiança superior. 

Intervenção do senhor Tesoureiro da Junta de Freguesia do Coimbrão - Joel 

Ferreira 

Cumprimentou os presentes. 

A sua intervenção refere-se ao ponto 4.1, e vem basicamente, sublinhar o que a 

presidente da União de freguesias de Monte Redondo e Carreira disse relativamente aos 

contratos de comodato a celebrar entre o município de Leiria e as freguesias, que entende 

este executivo ser uma medida positiva e há muito esperada. No caso da freguesia de 

Coimbrão, a maioria das associações existentes tem uma atividade residual por falta de 

infraestruturas onde possam desenvolver as suas actividades. Acredita que com a 

atribuição das escolas possa haver um maior dinamismo e, desta forma, impulsionar o 

associativismo, que se tem verificado insuficiente, principalmente na última década. No 

entanto, considera o ponto menos positivo da medida o estado de conservação de alguns 

edifícios agora cedidos, que obriga a juntas de freguesia a proceder às necessárias obras 

de conservação com custos inerentes, para os quais os recursos próprios são reduzidos. 

Intervenção do senhor deputado municipal Paulo Pedrosa Pedro – PS  

Disse que a senhora Presidente da União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira 

disse quase tudo o que tinha para dizer. Foi presidente da Junta durante vinte anos e os 
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contratos interadministrativos de delegação de competências atuais causam-lhe algum 

prurido. É claro que os contratos interadministrativos de delegação de competências, 

como antes havia as delegações de competências, são úteis, têm muitas vantagens, 

maior eficiência, maior eficácia nas freguesias, as obras são feitas mais rapidamente, o 

acompanhamento é melhor mas depois têm a parte negativa. Não é culpa da Câmara 

Municipal mas de quem depois faz inspeções e as leis. Referindo-se ao ponto 4.2, por 

causa da limpeza das faixas de combustível, têm que ser feitos relatórios trimestrais, um 

relatório de avaliação anual e ainda podem ser feitos outros relatórios que venham a ser 

solicitados. Todo este trabalho de secretaria é impensável para uma junta de freguesia 

pequena. Se por um lado facilita, poupa e agiliza, por outro lado há que criar um gabinete 

na junta de freguesia para fazer os relatórios todos e depois um gabinete na Câmara 

Municipal para os avaliar. Aquela vantagem dissipa-se e esta lei dos contratos 

interadministrativos tem que ser alterada e passe a delegação de competências, com a 

respetiva parte financeira e que a junta seja fiscalizada através da Assembleia de 

Freguesia, órgãos próprios para o efeito. A ser feito assim cria-se uma dupla estrutura. A 

Câmara Municipal de certeza que tem funcionários só para gerir esta questão mas as 

juntas de freguesia perdem muito do seu tempo, nomeadamente os presidentes, a fazer 

relatórios para enviar para a Câmara Municipal, e a substituí-los quando são rejeitados. 

Nomeadamente este ponto tem o problema de relacionamento com os proprietários e das 

exigências legais. Compreende que algumas freguesias não possam acompanhar na 

aceitação destes contratos.   

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

agradeceu e considerou este um bom assunto para debater no Congresso da Associação 

Nacional dos Municípios Portugueses. Deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara 

Municipal. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal - Gonçalo Lopes  

Respondeu, no que diz respeito às escolas devolutas, que o protocolo ou o contrato de 

comodato é feito durante um ano, como tem sido habitual e foi mantido o mesmo 

princípio. A verdade é que também nunca rejeitou nenhum e têm sido renovados 

automaticamente, ano após ano. Se existem escolas que não estão mencionadas poderá 

ser por já estarem ocupadas por outras associações ou entidades ou, eventualmente, por 

não estarem ainda registadas em termos patrimoniais. Mas a esmagadora maioria ficam, 

com esta deliberação, devidamente entregues às juntas de freguesia, para delas tirarem 

o máximo proveito em prol do desenvolvimento associativo, cultural, desportivo e social, 

fazendo as diversas parcerias com as associações locais ou outros projetos que queiram 

desenvolver. Desta forma consubstancia-se o pedido das juntas de freguesia, desde há 

muitos anos. Registou com agrado a vontade de muitas delas terem já ideias e projetos 

2020,ASSM,E,G,6594 - 10-02-2020



                
 Município de Leiria 
 Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 8/2019, de 26 de novembro de 2019 - Quadriénio 2017/2021 19 

para desenvolver naqueles espaços, que acabam por ser referências patrimoniais e 

históricas das suas freguesias, por terem uma identidade própria, ligada ao imaginário 

que é a formação e educação de muitas pessoas destas localidades. 

Relativamente à gestão de combustível, trata-se de uma obrigação da competência do 

município, relativamente trabalhosa e difícil de concretizar. Há um conjunto de faixas 

para serem preparadas, que obrigou a uma intervenção numa janela de oportunidade 

temporal muito pequena, que tem que ser feita antes da época mais crítica de incêndios. 

A avaliação efetuada no 1.º ano para a gestão destas faixas de combustível é que a 

empresa contratada tinha um ritmo de corte e de manutenção das vias que não satisfazia 

este objectivo. Perguntou-se às juntas de freguesia se queriam ficar com esta 

responsabilidade, identificando o respetivo contrato, quais eram as faixas, as respectivas 

vias, a sua dimensão, mapeando os locais e fez-se o respectivo enquadramento 

orçamental, que no fundo é a extracção do que é o concurso público efectuado para esta 

gestão de faixas, retirando essa verba e colocando-a nas juntas de freguesia, não 

aumentando a despesa pública. Caberá agora às juntas que ficaram com esta 

responsabilidade executar e utilizar os meios que têm ao dispor - embora entenda que 

este seja um trabalho que obriga sempre a consultar empresas prestadoras deste tipo de 

serviço - ou lançar estes procedimentos, acompanhar e fiscalizar o ritmo e a qualidade do 

trabalho que está a ser prestado, aliviando assim o bolo global da gestão das faixas de 

combustível que o município terá que manter nas freguesias que não assinaram este 

contrato interadministrativo. É uma tarefa de muita responsabilidade mas que está dentro 

da capacidade das juntas de freguesia, e dos seus parceiros, de intervir no território da 

sua jurisdição. Acredita que as vias objecto de intervenção estarão mais seguras até maio 

2020, como a lei obriga, considerando que este acordo é vantajoso para o interesse 

municipal. A questão burocrática resulta do enquadramento legal e a Câmara está a ser 

auditada nesta área. Por isso quer servir de exemplo pela positiva, sabendo que 

eventualmente muitas coisas possivelmente têm que ser melhoradas. As juntas de 

freguesia têm trabalhado com a Câmara nos últimos três meses, em reuniões mensais. 

Na gestão pública é difícil fazer alterações radicais mas os gestores públicos e autarcas 

têm que ter esta obrigação de cumprir a lei, e neste aspecto em particular, os relatórios 

são obrigação legal assim como é obrigatório a Câmara Municipal, mesmo delegando a 

responsabilidade nas Juntas, continuar a ter responsabilidades na gestão do dinheiro 

público. A Câmara tem que acompanhar aquele trabalho, não só com relatórios mas com 

evidências físicas e se a contratação é bem-feita. A lei é pensada desta maneira e quem 

está na tarefa e na função pública tem que se reger por ela e não basta só fazer bem, 

tem de mostrar que está a fazer bem. A questão das evidências é importante, daí a 

questão burocrática ser fundamental para cumprir com estas obrigações e a Câmara tem 
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tentado sensibilizar não só as Juntas de Freguesia mas o associativismo. Recorda-se bem, 

quando entrou na Câmara Municipal, as responsabilidades que teve na área do 

associativismo, em que mudou o programa de apoio de forma radical e porque tiveram 

que passar a apresentar novos documentos justificativos de despesa, declarações de 

contribuição para as Finanças, Segurança Social, relatórios de atividades, planos de 

atividades, orçamentos. Foi uma revolução nas associações de difícil aceitação que agora 

têm uma relação com o município de Leiria estabilizada no que se refere às questões da 

gestão documental e evidências. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – António Sequeira, colocou o ponto 

4.1 a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 12 de novembro de 

2019, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar os contratos de 

comodato a celebrar entre o Município de Leiria e as Freguesias do concelho de 

Leiria. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – António Sequeira, colocou o ponto 

4.2 a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 1 abstenção (Junta 

de Freguesia de Coimbrão) aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria 

contida em sua deliberação de 29 de outubro de 2019, cujo teor se dá por 

transcrito e, em consequência, aprovar o Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia no âmbito da Manutenção 

da Faixa de Gestão de Combustível da Rede Secundária – Rede Viária Municipal. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – António Sequeira, colocou o ponto 

4.3 a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 29 de outubro de 

2019, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar a modificação 

ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências nas Juntas de 

Freguesia para a Conservação e Manutenção de Vias Municipais. 

Ponto 

5. Recursos humanos: 

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 
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Assembleia Municipal (artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009) – 7.ª Alteração - 

Apreciação, discussão e votação. 

O senhor Presidente da Câmara Municipal dispensou a sua apresentação, 

disponibilizando-se para prestar esclarecimentos. 

Intervenção da senhora deputada municipal Joana Cartaxo – PCP 

Afirmou que a estrutura orgânica existente não teve o apoio da bancada municipal do PCP 

por entenderem que está muito longe de corresponder às necessidades. Esta nova 

alteração também não satisfaz, nomeadamente no que se refere aos espaços verdes. Não 

entende como é que estes, tendo uma importância e uma carga tão importante para o 

município, são considerados como uma unidade de nível 3, o que não faz sentido. No 

mínimo seria de considerar uma divisão, se não mesmo um departamento. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – António José de Almeida 

Sequeira, deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal - Gonçalo Lopes 

 Respondeu que é uma estrutura assente sobretudo em jardineiros, tem alguma 

componente de técnicos superiores mas não tem massa crítica suficiente para ser divisão 

ou departamento. Está longe disso e antes estariam, por exemplo, a educação e a 

cultura, que já têm outros níveis de recursos humanos e massa crítica para ser 

departamento. Isso não quer dizer que a Câmara não veja os espaços verdes como uma 

prioridade e serão apresentadas evidências sobre essa matéria com as propostas que 

estamos a preparar.   

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – António Sequeira, colocou o ponto 

a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 1 voto contra (PCP) 

e 1 abstenção (PAN) aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida 

em sua deliberação de 12 de novembro de 2019, cujo teor se dá por transcrito e, 

em consequência, aprovar a 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) – 7.ª Alteração. 

Ponto 

5.2. Abertura de procedimentos concursais de recrutamento e selecção com 

vista ao provimento de titulares de cargos de direcção intermédia de 1.º, 2.º e 

3.º grau - Apreciação, discussão e votação. 

O senhor Presidente da Câmara Municipal dispensou a sua apresentação, 

disponibilizando-se para prestar esclarecimentos. 
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Não havendo pedidos de inscrição para intervir, O senhor Presidente da Assembleia 

Municipal – António Sequeira, colocou o ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 29 de outubro de 

2019, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar a abertura de 

procedimentos concursais de recrutamento e seleção com vista ao provimento 

de titulares de cargos de direção intermédia de 1.º, 2.º e 3.º grau. 

Ponto 

5.3 Fixação do estatuto remuneratório do coordenador municipal de protecção 

civil - Apreciação, discussão e votação. 

O senhor Presidente da Câmara Municipal dispensou a sua apresentação, 

disponibilizando-se para prestar esclarecimentos. 

Não havendo pedidos de inscrição para intervir, O senhor Presidente da Assembleia 

Municipal – António Sequeira, colocou o ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação 12 de novembro de 

2019, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar a Fixação do 

estatuto remuneratório do coordenador municipal de proteção civil. 

Ponto 

Ponto 6.2. Entradas gratuitas no Agromuseu Municipal Dona Julinha – Dia de S. 

Martinho - Apreciação, discussão e votação. 

O senhor Presidente da Câmara Municipal dispensou a sua apresentação, 

disponibilizando-se para prestar esclarecimentos. 

Não havendo pedidos de inscrição para intervir, O senhor Presidente da Assembleia 

Municipal – António Sequeira, colocou o ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação 29 de outubro de 

2019, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar as Entradas 

gratuitas no Agromuseu Municipal Dona Julinha – Dia de S. Martinho. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por unanimidade aprovar a ata em 

minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos dos n.ºs 3 e 4 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 22H53 horas.  
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Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que tem como suporte a 

gravação digital de tudo quanto ocorreu na respetiva sessão, nos termos do disposto no 

artigo 60.º do Regimento, e vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e por mim, 

Maria Manuela Baptista Vieira, 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 de Leiria, em sua sessão ordinária realizada no dia 07 de fevereiro 

de 2019, deliberou por maioria, com 1 voto contra e 5 abstenções, aprovar a ata. 

 

O Presidente da Assembleia 

António José de Almeida Sequeira 

 

 

A Coordenadora Técnica 

Maria Manuela Baptista Vieira 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2020,ASSM,E,G,6594 - 10-02-2020


