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Municcípio de Leiria
L
Câma
ara Municip
pal

Propo
osta de Instrumen
ntos Prev
visionais do

Município de

Leiria para
p
2021
1,

Orçam
mento, Op
pções do Plano
P
2021
1/2025, Mapa
M
de Pe
essoal e Pllano de Fo
ormação do
d
Munic
cípio de Le
eiria
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 2 (ASS. 925
5/208) - Pro
oposta de In
nstrumentos
s Previsionais do Municíípio de Leiria para 2019
9,
Orçame
ento, Opções do Plano 2019/2022,
2
Mapa de Pes
ssoal e Plano de Formaçção do Munic
cípio de Leiria
da O.T.. da reunião de 30/10/2
2020
O SAQU
UE FINANCE
EIRO CONTIN
NUA, MAS AS
S GRANDES OBRAS
O
ESTÃ
ÃO ADIADAS:: PIOR QUE NO TEMPO DE
D
RAUL C
CASTRO
A
As Grandes Opções
O
do Plano
P
(2021/
/2025) e o Orçamento
O
para 2021 rev
velam uma cla
ara intenção de
d
abandonar os grande
es investimenttos de que o cconcelho de Leiria necessita
a e apostar na
a aplicação do
os impostos do
os
munícip
pes em despe
esa corrente e obras de m
menor importâ
ância, com meros
m
objetivo
os eleitoralista
as: trata-se de
d
negar a gestão dos últimos
ú
10 anos de Raul Ca
astro e as promessas que fizeram sobre grandes obra
as com as qua
ais
ganhara
am eleições.
A
Assim, o Multtiusos - Centrro de Atividad
des, os Parque
es de Estacion
namento perifféricos de Leiria, os Parque
es
Industriais nas fregu
uesias, incluin
ndo o de Mon
nte Redondo,, o Saneamen
nto do Centro
o da Cidade (Av. Heróis de
d
Angola e outras), a Despoluição
D
do Rio Lis denttro e fora da cidade, a criação de um grrande Parque Urbano e Lazer
em Leirria, a Recuperração da Praia
a do Pedrógão
o, as Ciclovias da Bajouca a Pedrógão po
or Monte Redo
ondo e de Leirria
a Fátim
ma, os Museu
us da Indústria e outros, o Reforço e Ampliação do
o Saneamentto em especial no norte do
d
concelh
ho e muitas outras obras
s são abando
onadas ou re
elegadas para as calenda
as, face à fa
alta de verba
as
significa
ativas para os
s próximos anos.
L
Leiria vai con
ntinuar a atras
sar-se em rela
ação a muitos
s concelhos.
O Orçamento
o para 2021 aumenta em
m cerca de 8.5
5 milhões de euros (89milh
hões de euros
s) mas a maior
parte va
ai para despesa corrente.
O
Os Leirienses vão pagar IR
RS e Derrama no máximo le
egal e milhões
s em taxas e ttarifas das mais elevadas no
n
País – no estaciona
amento, publlicidade, consstrução de casa, loteame
ento, água, rresíduos: con
ntinua o saqu
ue
financeiiro para ter milhões de saldo que ago
ora, depois de
e Raul Castro
o, vão sendo gastos em “fogo
“
de vista”
eleitoral.
A
As nossas pro
opostas de trransporte grattuito no Mobilis e no estacionamento, durante a pa
andemia, foram
recusad
das.
A redução da fatura da águ
ua em 25%, fo
oi recusada.
A nossa proposta de aquis
sição de toda a Quinta da Portella para
a Parque verd
de e Cultural continua a ser
recusad
da.
P
Por todas esta
as razões som
mos obrigados a votar contrra.
N
Nos termos em
m que são apresentados oss documentos
s relativos ao ponto 2 da prresente Ordem
m de Trabalho
os,
os Vere
eadores do Partido Socia
al Democrata votam Con
ntra, apresentando a pre sente justific
cação de votto,
designa
adamente, parra os efeitos do
d n.º 2 do Arrtigo 35.ºdo CPA.
C
Leiria, 2
2020/10/30
Os Vere
eadores do PS
SD
Fernand
do Costa, Álva
aro Madureira e Ana Silveira
ra».

