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Municcípio de Leiria
L
Câma
ara Municip
pal

Demo
onstrações
s Orçamen
ntais Prev
visionais 2021-2025
2
5. Demons
strações Financeira
F
as
Previs
sionais, Mapa
M
de Pessoal, P
Plano de Formação
o, Perfis de Comp
petências e
Relató
ório da Prroposta de
e Orçamen
nto dos SM
MAS de Leiria para 2
2021
Os Senhore
es Vereador
res Fernand o Costa, Állvaro Madur
reira e Ana
a Silveira apresentaram a
declaraç
ção de voto, cujo
c
teor a seguir se transccreve:
«D
DECLARAÇÃO
O DE VOTO
Ponto 1 (ASS. 922/
/20) da O.T. da reunião de
d 30.10.202
20
N
Nas propostas
s apresentada
as por este Ex
xecutivo Munic
cipal, no pontto 1, da Ordem
m de Trabalhos, relativas ao
a
Orçame
ento para 202
21, Opções do Plano para
a 2021/2025, Mapa de Pes
ssoal e Plano
o de Formação dos Serviço
os
Municip
palizados de Água
Á
e Saneamento de LLeiria, submettidas a aprov
vação, verifica
amos que ne
estas proposta
as
continua a existir:
- Es
ste orçamento adia, mais uma vez, o investimento
o urgente, em
m particular a remodelação da rede de
d
coletore
es no Centro Histórico e Zona
Z
da Baix
xa da cidade,, em particula
ar na Avenid a Heróis de Angola, com a
necessá
ária substituiç
ção de estruturas de saneam
mento do fina
al do século de
ezanove e que
e poderão enttrar em colaps
so
a qualquer momento
o;
- De
eficitária planificação para a implementa
ação de ações
s estruturais que concorram
m para a des
spoluição do rio
r
Lis;
- Um
ma intervençã
ão pouco abrrangente na rremodelação dos sistemas de distribuiçção de água mais antigos e
degrada
ados (como a necessidade de irradicação
o das tubagen
ns em fibrocim
mento que ain
nda subsistem
m no sistema de
d
distribuição) e no com
mbate às perd
das de água;
- Ma
anutenção do preço elevado
o da água e d o saneamento
o a cobrar aos
s munícipes;
- Visto que o orç
çamento, é ele em si um instrumento político sendo
o onde existia
a a promessa eleitoral deste
executiv
vo do Partido Socialista de
e aumentar a taxa de cobertura da rede de saneamen
nto para 95%
% verificando-s
se
atualme
ente ainda um
m valor inferior;
- Va
alor exagerado
o de 180 mil euros
e
previsto
os para a comunicação;
- Re
elativamente ao Mapa de Pessoal contin
nua a verifica
ar-se um deficit de pessoa
al, em particu
ular na área de
d
fiscal de
e leituras e co
obranças para uma cobertu ra de mais de
e sessenta mil fogos no con
ncelho de Leiria.
A
Assim sendo, nos termos em
e que são ap
presentados os
o documentos
s relativos ao ponto 1 da presente
p
Orde
em
de Trab
balhos, os Verreadores do Partido
P
Social Democrata votam
v
Contra,, apresentand
do a presente justificação de
d
voto, de
esignadamentte, para os efe
eitos do n.º 2 do Artigo 35..ºdo CPA.
Leiria, 3
30 de outubro
o de 2020
Fernand
do Costa
Álvaro M
Madureira
Ana Silv
veira».

