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Acta n.º 10/2009 
 

 

Aos dezasseis dias do mês de Abril do ano de dois mil e nove, no Salão Nobre 

do Edifício-Sede do Município, sito no Largo da República desta cidade, reuniu 

extraordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes a Senhora 

Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, e os Senhores Vereadores 

Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço, Eng.º Fernando Brites Carvalho, Dr.ª Neusa 

Fernandina Sobrinho de Magalhães, Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos 

Santos, Dr. Raul Miguel Castro, Dr. António Manuel de Faria Ferreira, Dr.ª Lucinda 

Gaspar Antunes Caleira e Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sérgio Silva, Director do 

Departamento Administrativo e Financeiro. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às dezassete horas e quinze minutos a Presidente deu início à reunião, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um ........................................... ............................................................................2 

Prestação de contas do Município de 2008.....................................................................2 

Ponto dois ......................................... ............................................................................5 

Prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria de 

2008................................................................................................................................5 

Ponto três ......................................... .............................................................................9 

Relatório de actividades do Município do ano de 2008....................................................9 

Ponto quatro....................................... ...........................................................................9 

Relatório de actividades dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria 

do ano de 2008 ...............................................................................................................9 

 

 

 Ordem do dia  
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Ponto um 

Prestação de contas do Município de 2008 

DLB N.º 0655/09 | Presentes os documentos de prestação de contas do Município do 

ano de 2008, que apresentam os seguintes resultados: 

1. Execução orçamental 

a. Receitas correntes de €53.240.650,84 (cinquenta e três milhões, duzentos e 

quarenta mil, seiscentos e cinquenta euros e oitenta e quatro cêntimos), Receitas de 

capital de €18.874.289,65 (dezoito milhões milhões, oitocentos e setenta e quatro 

mil, duzentos e oitenta e nove euros e sessenta e cinco cêntimos) Outras receitas 

de €3.752.382,76 (três milhões, setecentos e cinquenta e dois mil trezentos e oitenta 

e dois euros e setenta e seis cêntimos), perfazendo a Receita total de 

€82.221.878,56 (oitenta e dois milhões, duzentos e vinte e um mil, oitocentos e 

setenta e oito euros e cinquenta e seis cêntimos). 

b. Despesas correntes de €46.283.053,45 (quarenta e seis milhões, duzentos e oitenta 

e três mil, cinquenta e três euros e quarenta e cinco cêntimos), Despesas de capital 

€28.173.307,38 (vinte e oito milhões, cento e setenta e três mil, trezentos e sete 

euros e trinta e oito cêntimos), perfazendo a Despesa total de €74.456.360,83 

(setenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta 

euros e oitenta e três cêntimos). 

c. Saldo inicial de €2.377.299,11 (dois milhões, trezentos e setenta e sete mil, 

duzentos e noventa e nove euros e onze cêntimos) e Saldo final de €3.788.261,53 

(três milhões, setecentos e oitenta e oito mil, duzentos e sessenta e um euros e 

cinquenta e três cêntimos). 

2. Operações de tesouraria 

a. Receitas de €3.355.465,47 (três milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, 

quatrocentos e sessenta e cinco euros e quarenta e sete cêntimos) e Despesas de 

€3.322.000,87 (três milhões, trezentos e vinte e dois mil euros e oitenta e sete 

cêntimos). 

b. Saldo inicial de €621.790,73 (seiscentos e vinte e um mil, setecentos e noventa 

euros e setenta e três cêntimos) e Saldo final de €655.255,33 (seiscentos e 

cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco euros e trinta e três cêntimos). 

3. Plano Plurianual de Investimentos 

Execução de €28.254.310,65 (vinte e oito milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, 

trezentos e dez euros e sessenta e cinco cêntimos). 

4. Demonstrações Financeiras 

4.1 Balanço 

Activo líquido de €197.707.023,03 (cento e noventa e sete milhões, setecentos e sete 

mil, vinte e três euros e três cêntimos), Fundos próprios de €78.193.608,23 (setenta e 

oito milhões, cento e noventa e três mil, seiscentos e oito euros e vinte e três cêntimos) 
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e Passivo de €119.513.414,80 (cento e dezanove milhões, quinhentos e treze mil 

quatrocentos e catorze euros e oitenta cêntimos). 

4.2 Demonstração de Resultados   

Resultados Operacionais de €14.025.347,26 (catorze milhões, vinte e cinco mil, 

trezentos e quarenta e sete euros e vinte e seis cêntimos).  

Resultados Financeiros de -€502.432,54 (quinhentos e dois mil, quatrocentos e trinta e 

dois euros e cinquenta e quatro cêntimos).   

Resultados Correntes de €13.522.914,72 (treze milhões, quinhentos e vinte e dois mil, 

novecentos e catorze euros e setenta e dois cêntimos).   

Resultado Líquido do Exercício de €10.520.508,49 (dez milhões, quinhentos e vinte mil, 

quinhentos e oito euros e quarenta e nove cêntimos).   

*** 

A Sra. Presidente  e os senhores vereadores Dr. Vítor Lourenço, Eng.º Fernando 

Carvalho, Dra. Neusa Magalhães e Eng.ª Isabel Gonça lves , eleitos do PSD e CDS-

PP na Câmara Municipal de Leiria apresentaram uma justificação de voto, que se 

transcreve: 

«Justificação de voto 

Os documentos de prestação de contas apresentados a esta reunião da Câmara 

Municipal de Leiria justificam algumas notas que sublinhem os resultados positivos do 

modelo de gestão que vimos praticando. 

Em jeito de ponto prévio, nunca é de mais realçar as consequências do atraso 

na concretização do QREN, com implicações directas quer na receita quer na despesa. 

Com efeito, tendo o Orçamento para 2008 sido elaborado no pressuposto do início 

efectivo daquele programa de apoios comunitários, o atraso registado impediu o 

arranque de muitas obras, com especial incidência na área da Educação, determinando 

assim uma taxa de realização de apenas 60 por cento do plano. 

No que respeita às receitas, é importante destacar a diminuição do peso das 

transferências do Orçamento do Estado – de 27.42 por cento em 2007 para 23.12 por 

cento em 2008 –, reforçando assim a autonomia financeira do Município de Leiria. 

Ao mesmo tempo, verifica-se uma diminuição das fontes de financiamento 

exteriores, pois as receitas próprias de base local cresceram de 39 milhões de euros em 

2007 para 42 milhões em 2008. 

As receitas totais – sem empréstimos – passaram de 61 milhões de euros para 

66 milhões em 2008, apesar dos valores da Derrama terem decrescido 13 por cento 

(consequência do abrandamento da actividade económica e da nova fórmula de cálculo 

introduzida pela nova Lei das Finanças Locais). 

Ainda no que se refere à receita, sublinhamos que cerca de sete milhões de 

euros de receitas correntes foram aplicados em despesas de capital, o que revela um 

importante ganho de poupança e de auto-suficiência financeira. 
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Quanto às despesas, uma primeira nota para sublinhar um desvio de 39 por 

cento nas despesas correntes, revelador da eficácia dos mecanismos de poupança 

introduzidos e da gestão equilibrada que vimos fazendo. 

Neste ano, as despesas com pessoal cresceram apenas dois por cento, em 

consequência das actualizações salariais e do movimento evolutivo das carreiras e 

categorias dos funcionários, uma vez que o efectivo se manteve estável. 

Na rubrica ‘aquisições de serviços’ têm um peso muito significativo os 

transportes escolares e as Actividades de Enriquecimento Curricular (deficitárias face às 

verbas transferidas pelo Ministério da Educação). 

Quanto aos juros, importa sublinhar que o respectivo valor pago decresceu 12 

por cento relativamente a 2007, significando seis por cento nas despesas correntes e 

quatro por cento nas despesas totais. 

Os passivos financeiros, por seu turno, correspondem a 16 por cento das 

despesas de capital e a seis por cento das despesas totais. 

O total do capital em dívida de médio e longo prazo é de aproximadamente 66 

milhões de euros. 

Uma nota importante, para sublinhar a descida das indemnizações 

compensatórias à Leirisport – menos 42 por cento que em 2007 –, devidas 

fundamentalmente em função do apoio prestado aos clubes do Concelho. 

Analisando o investimento em função do número de habitantes e do território, 

chegamos a números significativos: em 2008 o investimento por habitante foi de 162,6 

euros (52,63 euros em 2007) e de 35110 euros por quilómetro quadrado (11365 euros 

em 2007). 

Por último, merece realce a diminuição do prazo médio de pagamento, que 

fixámos em 64 dias. 

Leiria, 16 de Abril de 2008 

Os eleitos do PSD e CDS-PP na Câmara Municipal de Leiria» 

Os Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda  

Caleira e Dr. António Ferreira , eleitos pelo Partido Socialista, apresentaram uma 

justificação de voto, que se transcreve na sua íntegra: 

«Presentes as Contas da Câmara Municipal respeitantes a 2008, que nos 

merecem a seguinte apreciação: 

1. Relembrando a justificação de voto apresentada aquando da análise ao 

Orçamento para o referido exercício, em que mais uma vez se pôs em causa o 

montante de receitas previstas, «velho truque» para criar mais dívidas e assumir 

promessas não cumpridas, eis-nos perante a confirmação do que então 

afirmámos, pois as receitas efectivas somente atingiram 60% do previsto e 

mesmo assim, estando influenciadas por um factor anormal, que foi o 
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empréstimo de nove milhões e meio de euros, que colocou o montante a pagar à 

Banca, num total de 65 milhões de euros!   

2. Em 2008, a Autarquia suportou cerca €8.000,00/dia em juros, o que demonstra a 

fragilidade das contas autárquicas, atingindo o serviço da dívida cerca de 10% 

do total das receitas! 

3. No que respeita às transferências para as freguesias, as quebras são evidentes, 

acentuando-se nos montantes para investimentos em desvios na ordem dos 

45%!  

4. O Passivo aumentou 20%, totalizando no final de 2008 cerca 120 milhões de 

euros! 

5. As apostas na Educação, grande bandeira da maioria, ficaram por metade das 

intenções, bem como os investimentos previstos noutras áreas, que constituem 

mais uma vez, um rol de promessas não cumpridas, como tem sido hábito. 

6. A manipulação sistemática dos Orçamentos é comprovada pela prestação de 

contas, face aos desvios orçamentais detectados, conforme aliás, foi confirmada 

pela Auditoria da Inspecção-Geral de Finanças. 

Perante tudo isto, a triste conclusão, de que os Leirienses continuam a ser 

penalizados cada vez mais, por falta de uma gestão de rigor, dinâmica e sustentada. 

Como já então afirmámos, uma gestão de rigor só se consegue com um 

Orçamento de Verdade! 

Nestes termos, só podemos votar CONTRA a aprovação das Contas da 

Autarquia! 

*** 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea e) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por maioria,  

com os votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, 

Dra. Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo partido Socialista, aprovar os 

documentos de prestação de contas de 2008 e remetê-los à Assembleia Municipal para 

apreciação e votação. 

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 

Prestação de contas dos Serviços Municipalizados de  Água e Saneamento de 

Leiria de 2008 

DLB N.º 0656/09  | Presentes os documentos de prestação de contas dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria do ano de 2008, que apresentam os 

seguintes resultados: 
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1. Execução orçamental 

a. Receitas correntes de €12.043.463,28 (doze milhões, quarenta e três mil, 

quatrocentos e sessenta e três euros e vinte e oito cêntimos), Receitas de 

capital de €1.742.139,14 (um milhão, setecentos e quarenta e dois mil, cento e 

trinta e nove euros e catorze cêntimos), perfazendo a Receita total de 

€13.785.602,42 (treze milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e 

dois euros e quarenta e dois cêntimos). 

b. Despesas correntes de €8.954.399,54 (oito milhões, novecentos e cinquenta e 

quatro mil, trezentos e noventa e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos), 

Despesas de capital €6.659.418,12 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e nove 

mil, quatrocentos e dezoito euros e doze cêntimos), perfazendo a Despesa total 

de €15.613.817,66 (quinze milhões, seiscentos e treze mil, oitocentos e 

dezassete euros e sessenta e seis cêntimos). 

c. Saldo inicial de €2.007.087,98 (dois milhões, sete mil, oitenta e sete euros e 

noventa e oito cêntimos) e Saldo final de €178.872,74 (cento e setenta e oito mil, 

oitocentos e setenta e dois euros e setenta e quatro cêntimos). 

2. Operações de tesouraria 

a. Receitas de €3.318.118,08 (três milhões, trezentos e dezoito mil, cento e dezoito 

euros e oito cêntimos) e Despesas de €2.422.305,05 (dois milhões, quatrocentos 

e vinte e dois mil e trezentos e cinco euros e cinco cêntimos). 

b. Saldo inicial de €661.400,78 (seiscentos e sessenta e um mil, quatrocentos 

euros e setenta e oito cêntimos) e Saldo final de €1.557.213,81 (um milhão, 

quinhentos e cinquenta e sete mil, duzentos e treze euros e oitenta e um 

cêntimos). 

3. Plano Plurianual de Investimentos 

Execução de €11.259.720,32 (onze milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, 

setecentos e vinte euros e trinta e dois cêntimos). 

4. Demonstrações Financeiras 

4.3 Balanço 

 Activo líquido de €60.033.462,14 (sessenta milhões, trinta e três mil, 

quatrocentos e sessenta e dois euros e catorze cêntimos), Fundos próprios de 

€18.863.666,33 (dezoito milhões, oitocentos e sessenta e três mil, seiscentos e 

sessenta e seis euros e trinta e três cêntimos) e Passivo de €41.169.795,81 

(quarenta e um milhões, cento e sessenta e nove mil setecentos e noventa e 

cinco euros e oitenta e um cêntimos). 

4.4 Demonstração de Resultados   

Resultados Operacionais de -€1.360.505,11 (um milhão, trezentos e sessenta 

mil, quinhentos e cinco euros e onze cêntimos).  
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Resultados Financeiros de -€6.354,53 (seis mil, trezentos e cinquenta e quatro 

euros e cinquenta e três cêntimos).   

Resultados Correntes de -€1.366.859,64 (um milhão, trezentos e sessenta e seis 

mil, oitocentos e cinquenta e nove euros e sessenta e quatro cêntimos).   

Resultado Líquido do Exercício de €892.638,52 (oitocentos e noventa e dois mil, 

seiscentos e trinta e oito euros e cinquenta e dois cêntimos).   

*** 

A Sra. Presidente  e os senhores vereadores Dr. Vítor Lourenço, Eng.º Fernando 

Carvalho, Dra. Neusa Magalhães e Eng.ª Isabel Gonça lves , eleitos do PSD e CDS-

PP na Câmara Municipal de Leiria apresentaram uma justificação de voto, que se 

transcreve: 

«Justificação de voto 

Os documentos de prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria traduzem, sem margem para dúvidas, a fortíssima aposta na 

cobertura total do Concelho com saneamento básico. 

No final de 2008, tínhamos 63 por cento da população servida com saneamento 

básico, decorriam obras que vão contemplar mais 14 por cento e tínhamos em concurso 

empreitadas que permitirão servir mais 11 por cento; significam estes números que, 

num prazo curto, teremos 88 por cento da população a usufruir de saneamento básico. 

Apesar do arrastamento da entrada em vigor do QREN – o que no caso do ciclo 

urbano da água significa que não houve qualquer candidatura –, o investimento em 

2008 superou em 49 por cento os valores de 2007. Mesmo assim, e devido ao referido 

atraso do QREN, registamos um desvio de 36,92 por cento relativamente ao previsto. 

A este constrangimento deve somar-se a grande morosidade do Tribunal de 

Contas na análise dos concursos, o que implica um tempo médio de duração dos 

concursos cada vez mais dilatado. Esta situação é responsável pela diminuição das 

transferências da Câmara Municipal para os SMAS: havendo menos obras, há 

naturalmente menos necessidades de tesouraria. 

A diminuição dos custos de energia – menos 17 por cento que em 2007 – merece 

um destaque especial e deve-se à racionalização conseguida com a expansão do 

sistema de telegestão dos sistemas de abastecimento de água. 

Da mesma forma é de realçar que os custos com pessoal subiram apenas 3,4 por 

cento, decorrentes exclusivamente da actualização da tabela salarial e transições de 

carreiras e categorias, uma vez que o quadro de pessoal se manteve inalterável. 

Os custos de exploração – com um crescimento de apenas 0,2 por cento – 

revelam um controlo absoluto sobre este importante aspecto. 

Quer no que respeita ao abastecimento de água quer ao saneamento básico, 

registam-se resultados operacionais negativos, o que quanto a nós indicia a 

necessidade de ajustamentos nos respectivos tarifários. No que se refere ao 
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abastecimento de água, o resultado negativo de 2008 é superior ao de 2007, em função 

das aquisições de água efectuadas à Águas do Mondego. Quanto ao saneamento, 

houve uma diminuição significativa do resultado (-2.341.466 euros em 2007, contra -

559.233 euros em 2008). 

Apesar de todas as condicionantes referidas, o resultado global do exercício foi 

positivo: 892.638 euros. 

Duas notas finais, para sublinhar outros aspectos positivos revelados pela análise 

das contas: 

Em primeiro lugar, uma diminuição do volume médio de utilização de água por 

cliente (108 metros cúbicos em 2008 contra 113 em 2007), tendência que se vem 

verificando nos anos recentes e que revela preocupações dos utilizadores com o 

desperdício de um bem escasso e caro. 

Em segundo lugar, regista-se um abrandamento nos ramais requisitados, apesar 

do avanço na conclusão de novas redes, o que revela os abrandamentos no sector 

imobiliário. 

Leiria, 16 de Abril de 2008 

Os eleitos do PSD e CDS-PP na Câmara Municipal de Leiria» 

Os Senhores  Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda 

Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, apresentaram uma 

justificação de voto, que se transcreve na sua ínte gra: 

«Justificação de voto 

Assunto - Prestação de Contas dos SMAS de 2008 

Considerando que do Orçamento total previsto no montante de €23.800.000,00 

somente se realizaram 58%, ou seja, €13.785.602,42, o que revela mais uma vez a má 

gestão, com os sucessivos empolamentos das verbas previstas; 

Considerando que a realização das despesas de investimento ficaram mais uma 

vez aquém do previsto, pois dos €10.560.000,00 que se previam gastar, apenas 

investiram 63%, ou seja €6.659.418,12, frustrando mais uma vez as expectativas dos 

munícipes, votamos contra  a aprovação dos Relatórios de Gestão, de Actividades e de 

Prestação de Contas referentes ao exercício de 2008. 

Leiria, 16 de Abril de 2009 

Os Eleitos pelo Partido Socialista,» 

*** 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea e) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  maioria,  

com os votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, 

Dra. Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo partido Socialista, aprovar os 
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documentos de prestação de contas de 2008 dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria e remetê-los à Assembleia Municipal para apreciação e votação. 

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 

Relatório de actividades do Município do ano de 200 8 

DLB N.º 0657/09  | Presente o Relatório de Actividades do Município de Leiria do ano de 

2008. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar o 

Relatório de Actividades e remetê-lo à Assembleia Municipal para apreciação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 

Relatório de actividades dos Serviços Municipalizad os de Água e Saneamento de 

Leiria do ano de 2008 

DLB N.º 0658/09 |  Presente o Relatório de Actividades dos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento de Leiria do ano de 2008 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade  aprovar o 

Relatório de Actividades e remetê-lo à Assembleia Municipal para apreciação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Encerramento da reunião  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezassete horas e quarenta e cinco minutos mandando que, de tudo para 

constar, se lavrasse a presente acta que eu, Sérgio Silva, Director do Departamento 

Administrativo e Financeiro, mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal___________________ ______________________ 

 

O Director do Departamento Administrativo e Finance iro______________________ 

 

�� 

 

 


