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Acta n.º 27/2007 
 

 

Aos catorze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e sete, 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, Dr. Ricardo Manuel Vieira Figueirinha, Eng.º Carlos Manuel Lopes 

Ferreira Martins, Dr. Raul Miguel Castro, Dr. António Manuel de Faria Ferreira e a Dr.ª 

Lucinda Gaspar Antunes Caleira. 

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

Departamento Administrativo e Financeiro. 

 

 

 Abertura oficial da reunião  

 

 

Às dezassete horas e quarenta e cinco minutos a Presidente deu início à reunião, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

1. Proposta de Orçamento para 2008 e Opções do Plano para 2008/2011 do Município de 

Leiria  

2. Proposta de Orçamento para 2008 e Opções do Plano para 2008/2011 dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria  

3. Lista de candidatos a juízes sociais 

4. Pedido de subsídio pelas Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria – 

Associação. Cabazes de Natal 
 

 Ordem do dia  

 

 

Ponto um 
Proposta de Orçamento para 2008 e Opções do Plano para 2008/2011 do Município de 
Leiria  
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DLB N.º 1549/07 | Presente a proposta de documentos previsionais para 2008, que incluem 

o Orçamento Municipal o Plano de Actividades e o Plano Plurianual de Investimentos para 

2008-2011. 

 A proposta de Orçamento apresenta €125.980.457,00 de Receita e Despesa totais. A 

Receita Corrente é de €78.502.915,00, a Receita de Capital é de €42.277.542,00 e Outras 

Receitas é de €5.200.000,00. A Despesa Corrente é de €76.471.409,76 e a Despesa de 

Capital é de €49.509.047,24. 

 A proposta de Opções do Plano 2008-2011 apresenta uma despesa total prevista para 

2008 €93.368.883,24, sendo €91.384.911,24 de despesa definida prevista e €1.983.972,00 

de despesa não definida prevista. O Plano PlurianuaI de Investimentos 2008-2011 apresenta 

para 2008 uma previsão de despesa total de €50.857.519,24, de despesa definida de 

€49.209.047,24 e de despesa não definida de €1.648.472,00. O Plano de Actividades para 

2008 apresenta uma previsão de €42.511.364,00 para a despesa total, sendo de 

€42.175.864,00 para a despesa definida e de €335.500,00 para a despesa não definida. 

 Na elaboração da proposta orçamental foram tidos em conta os princípios orçamentais 

consagrados no POCAL (ponto 3.1), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, e as regras previsionais também do POCAL (ponto 3.3), com a redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril. 

 Na previsão das receitas relativas aos impostos directos teve-se em conta o seguinte: 

• No que respeita ao imposto municipal sobre imóveis (IMI), a previsão de 

arrecadação da receita foi elaborada de acordo com o disposto na alínea a) do ponto 

3.3.1 do POCAL, a evolução histórica das receitas do IMI e a evolução da 

denominada cláusula de salvaguarda para o aumento da colecta resultante da 

actualização dos valores patrimoniais tributários consagrada no artigo 25.º do 

Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, que limitou o crescimento do imposto 

a €60,00/prédio em 2004, a €75,00/prédio em 2005, a €90,00/prédio em 2006, a 

€105,00/prédio em 2007 e a €120,00/prédio em 2008, valores esses cumulativos; 

• Quanto à Contribuição Autárquica e ao IM da Sisa, levou-se em linha de conta que 

se trata de impostos abolidos e que, portanto, a receita a arrecadar está em 

diminuição progressiva e tende para zero. 

• Relativamente aos demais impostos directos, a previsão teve em linha de conta o 

disposto na alínea a) do ponto 3.3.1 do POCAL e ainda, por prudência, foi 

considerada a desaceleração da actividade económica em 2007. Quanto à Derrama, 

foi tido em conta o artigo 14.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, Lei das Finanças 

Locais.  

• A proposta orçamental para 2008 é superior em €18.201.956,00 (16,89%) à 

proposta orçamental para 2007. 

Foi dado cumprimento ao disposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 24/98, de 26 

de Maio (Estatuto do Direito de Oposição), tendo-se para o efeito remetido a proposta de 

documentos previsionais ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda e ao Partido 

Comunista Português, a coberto dos ofícios n.ºs 21398, 21399 e 21397, datados de 7 de 

Dezembro de 2007,  que não fizeram chegar qualquer proposta. 
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A Senhora Presidente explicou que uma das prioridades neste orçamento foi, sem 

dúvida, a educação, isto porque existia uma carta educativa homologada, e nesse aspecto 

estavam à frente de outros Municípios do país cuja carta educativa ainda não estava 

homologada, bem como, pelo facto do QREN dar prioridade às candidaturas nesta área. 

Continuou, explicando os procedimentos orçamentais relativos às candidaturas no 

âmbito do QREN e respectivas prioridades, designadamente na área da Educação e do 

Ambiente. 

 Explicou, de seguida, as obras mais importantes que se iriam realizar em algumas 

das freguesias do Concelho, nomeadamente a criação de Centros Educativos, ligações de 

saneamento e requalificações de arruamentos e estradas. 

Mencionou também que, para além destes projectos prioritários existiam projectos 

conjuntos que não tinham descrição por freguesia, mas eram verbas a investir nas 

freguesias, e que em relação à Educação o peso era muito significativo, também nestas 

rubricas conjuntas. 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira disse que no ano passado houve um 

compromisso semi-assumido, o orçamento base zero. Tinha-se falado nisso e a maioria 

concordou com essa perspectiva, seria um bom começo este ano. 

Continuou dizendo que, eram todos de Leiria e todos tinham interesse que o 

Concelho andasse para a frente e nada melhor que pôr a «verdade em cima da mesa». 

Devia-se fazer um orçamento de raiz. 

A receita que se realizou o ano passado não chegava para cobrir as despesas 

correntes, temos de receitas realizadas menos de 60 milhões de euros e de despesas 

correntes cerca de 76 milhões de euros, não chegava para manter a casa aberta, nem para 

fazer obra nenhuma. Existia um défice de 20 milhões. 

O mesmo Vereador, Dr. António Ferreira disse também que, temos que fazer 

protocolos com as Juntas de Freguesias, fazer promessas, mas que mais tarde ou mais 

cedo a verdade viria ao de cima, não era possível com uma receita de 60 milhões de euros 

fazer face a uma despesa de 126 milhões de euros, e só o era possível porque existiam 

obras que vão sendo adiadas. 

Mais disse que teria muito gosto em votar favoravelmente com a maioria se as 

dificuldades existentes estivessem explícitas, parecendo-lhe que não estavam, pedindo de 

seguida esclarecimentos nalguns pontos, nomeadamente nas previsões das vendas de 

terrenos, cerca de 30 milhões, os espaços para serviços na Av. Adelino Amaro da Costa, a 

receita da venda dos 9 lotes da ZICOFA, entre outros. 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira não concordava com estas previsões, o 

orçamento era um instrumento de gestão muito importante e tinha de ser verdadeiro, se não 

a gestão ficava condicionada. Este orçamento não era verdadeiro era sim, um emaranhado 

de números sem qualquer aderência à realidade. 

A Senhora Presidente explicou que a questão do orçamento de base zero, 

implicava que todas as obras, as requalificações, etc. que tinha referido anteriormente não 

se fizessem, 80% do que foi referido tinha financiamento previsto, e portanto, significava que 

para podermos fazer uma candidatura ao QREN, teríamos que apresentar a folha do 

orçamento onde constavam as contas inscritas e as respectivas verbas, mesmo que não 
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viessem, efectivamente a ser aprovadas. Caso, no orçamento não estivesse as constas 

inscritas a candidatura não era considerada. Como já tinha mencionado, existiam muitas 

verbas que se previa receber no âmbito de candidaturas e que não estão alocadas a uma 

verba específica do QREN, explicando que só se poderia passar para lá depois da 

candidatura aprovada. Mais disse que, a lógica de funcionamento da Câmara Municipal no 

plano e orçamento era diferente da lógica de uma empresa. 

A Senhora Presidente explicou ainda que, quando fazemos uma concurso para 

obras, por exemplo nos SMAS, enviamos o concurso para o Tribunal de Contas e tem de ir 

uma folha com as verbas inscritas. Por outro lado, temos várias empresas a que se 

concedeu crédito, através de factoring, e para esses pagamentos tem de haver verba 

prevista senão não pode haver cabimentação. 

Existiam algumas condicionantes que estavam relacionadas com a especificidade do 

funcionamento da Câmara que uma empresa não tinha, nomeadamente as regras do 

POCAL. 

Era evidente que, com a ideia do orçamento base zero, as obras que estavam 

contempladas no orçamento, obras novas e outras menores não se realizavam. Não se faria 

candidaturas ao QREN, e 80% destas obras são candidatáveis, estão previstas no plano 

estratégico ao Pinhal Litoral. Além disso, não se sabia o ritmo das candidaturas; de repente 

fomos informados que as candidaturas da educação abriram e as do saneamento irão abrir 

em Março estando abertas durante um mês. Temos que ter tudo preparado para arrancar 

com as candidaturas logo que abram os concursos.  

Reiterou perguntando se se iria perder a oportunidade de a Câmara se candidatar a 

estes fundos. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro disse que no plano tinha de constar o valor da 

obra na sua totalidade, mas para o orçamento do ano só deveria constar a despesa 

imputada àquele ano, não havendo necessidade de colocar o valor total da obra. 

A Senhora Presidente respondeu que as regras do QREN são diferentes das 

regras do QCA, as candidaturas, agora, são por concurso, depois são seleccionadas, 

podendo apenas serem escolhidas 3 ou 4 das candidaturas apresentadas. Depois, a 

apresentação da candidatura real só é aceite com a abertura do concurso, tendo que ter 

inscrição e cabimento no orçamento. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro continuou dizendo que, no plano deve constar 

a obra, espalhando pelos vários exercícios os valores previsíveis. É o suficiente para o 

Tribunal de Contas visar. Não era necessário espelhar tudo no mesmo ano, porque na 

prática as obras desta envergadura demorarão mais de um ano. Mas o mais importante é o 

montante de receitas que se teve de engendrar, para dar cobertura a todas as obras que se 

querem realizar. Por ele, se o objectivo fosse fazer obras até achava pouco, pois deveriam 

ser muito mais. 

Mais disse que se estava a criar uma situação de bloqueio à própria Autarquia. O 

montante das despesas correntes, que na maioria dos casos são compromissos assumidos, 

incluindo as de capital e de juros, era quase equivalente ao que a Câmara fazia de receita, e 

portanto, o que estava ali em causa, na sua perspectiva, era o grande diferencial. Deveriam 

ter-se reunido connosco para se abordar a questão do orçamento de base zero. 
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A Senhora Presidente replicou que este ano não era o momento certo para se 

avançar com o orçamento base zero por causa das candidaturas ao QREN.  

Mais explicou que o Orçamento de Estado de 2008, previa a possibilidade de 

contrair empréstimos, em situação excepcional, para liquidar dívidas a fornecedores. Esta 

verba também fora pensada por nós, mas não se pode colocar receita de empréstimos sem 

o mesmo estar devidamente contratualizado.  

A sua perspectiva era sobretudo para pagar aos pequenos fornecedores fazer uma 

operação destas, dado que o Orçamento do Estado para 2008, previa isto. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço disse que estávamos a falar de um Plano 

de Actividades Plurianual, que o orçamento é o instrumento principal de gestão política  e 

não era como instrumento de gestão empresarial.  Este é o principal instrumento que se 

tinha para gerir o território e a ideia da gestão política deveria ser participativa. Actualmente 

já se falava em orçamentos participativos e quando a Senhora Presidente se reuniu com os 

Presidentes das Juntas de Freguesia para definir as prioridades, estava a aplicar uma 

democracia participativa nesta questão da gestão do plano. 

Não podemos pensar que estamos a gerir uma empresa ao falarmos neste 

instrumento, havia expectativas elevadas, mas como instrumento de gestão política, 

considerando a evolução que tivemos - estamos  aqui a fazer planos há 10 anos -, a 

evolução que tiveram os planos até na sua descrição, na apresentação, a explicação 

detalhada ao pormenor de tudo o que é o nosso trabalho em cada uma das áreas e portanto 

num instrumento de gestão política, não se pode deixar  pensar em rubricas ou para realizar 

muito pouco, porque representam instrumento de participação também dos Presidentes de 

Junta de Freguesias. 

A Senhora Presidente não quis deixar de referir uma nota importante, a questão da 

delegação de competências com as Juntas de Freguesia no ano de 2007, praticamente não 

se tinha realizado nenhuma. Quando decidimos fazer isto permitiu-nos regular quase a 

totalidade daquilo que devíamos às Juntas de Freguesia. 

 Este ano, para além da verba mensal a transferir para as Freguesias, estão 

previstas algumas Delegações de Competências para obras específicas, sendo que, na 

área dos arruamentos estão as mesmas devidamente enquadradas com a questão do 

saneamento básico. 

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: 

«PLANO E ORÇAMENTO PARA 2008 

Presente mais uma proposta do Plano e do Orçamento, que podemos nós dizer, 

que não seja repetir as críticas de anos anteriores? 

Trata-se de documentos em que são evidentes a manifesta falta de rigor e a 

manipulação de números tendentes a objectivos políticos enganosos. 

Aquando da apreciação de documentos idênticos para 2007, denominámos os mesmos de 

“MENTIRAS para 2007”, o que nos leva a considerar que estamos em presença de uma 

nova imitação, agora ainda mais agravada, face ao montante de receitas propostas no 

Orçamento para 2008. 
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Porquê considerar um montante de cerca de 126 milhões de despesas, implicando 

obviamente igual montante de receitas que nunca atingirão aquele valor? 

Esta prática já devidamente questionada nos exercícios económicos anteriores, só serve 

para agravar o Passivo da Autarquia. 

Para provar tal manipulação, a receita entrada até ao final do ano de 2007, que previa um 

montante de 107 milhões, vai rondar os 56 milhões, valor correspondente a 44% do que se 

pretende para 2008!... 

Não chega termos já que lidar com um Passivo cada vez mais longe do que seria razoável? 

Como aceitar ainda o seu agravamento? 

Porquê continuar a alimentar esta ruinosa gestão? 

As reclamações dos fornecedores da Câmara e das Associações, nomeadamente 

desportivas, face aos atrasos nos pagamentos institucionais, são a melhor prova de que 

estamos perante uma gestão falida. 

Vejamos algumas situações: 

• Para um orçamento real de 56 milhões o montante de encargos de pessoal atinge 

29,5%; 

• O serviço da dívida na mesma base, atinge 14%; 

• Os compromissos com a Leirisport, EM. vão absorver 12%; 

• O montante de despesas correntes, previstos na ordem dos 76 milhões. excede só por 

si, em cerca de 20 milhões, o montante global de receitas da Autarquia, que estimamos em 

valor equivalente ao que será realizado em 2007, isto é, 56 milhões de euros. 

Para equilibrar artificialmente as despesas, inventam-se pretensas receitas, como passamos 

a demonstrar: 

• Venda de terrenos, com previsão orçamental de 27, 95 milhões, resultantes da 

alienação de escolas desactivadas e de dois espaços para serviços na Av. Amaro da Costa, 

da contrapartida da mega superfície comercial, que será de 1,5 milhões de euros, e, da 

receita de venda de 9 lotes de terreno na Zicofa. 

• Alguém acredita que se atingirá aquele valor? 

• Prevê-se venda de habitações sociais no montante de 4, 39 milhões de euros?! 

• Activos no subsolo indicam-se 3, 9 milhões, quando até 7 de Dezembro de 2007 tinha 

dado entrada nos cofres da Autarquia unicamente cerca de 30 mil euros! 

• O mesmo se passa em relação à concessão da EDP, em que é estimada uma receita 

de 10 milhões de euros, quando até agora somente se arrecadaram cerca de 3 milhões!? 

• Prevê-se uma receita na venda de mercadorias de 2 milhões, valor semelhante ao 

proposto para 2007, quando até ao momento nem um euro entrou nos cofres da Câmara! 

• É proposto o montante de um milhão de euros, como receita de trabalhos por conta de 

Particulares, quando até 7 de Dezembro somente se registou a entrada de 793 euros! 

• Inscreve-se como receita de reposições não abatidas o valor de 5,2 milhões de euros, 

quando até 7 do corrente se registou apenas o montante de 131 mil euros?! 

E muito mais poderíamos dizer em desabono da proposta de orçamento para 2008, que só 

o respeito pelos Leirienses nos leva a analisar. 

Quanto às propostas do Plano, o desencanto é uma evidência. 
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Desde a celebração dos protocolos com as Juntas de Freguesia, que mais não são 

do que a transferência do ónus de “maus pagadores” para cima dos eleitos de 

freguesia, porque as transferências do dinheiro são efectuadas com atrasos 

significativos, até à tentativa de iludir os mesmos, fazendo constar do Plano obras 

sem indicação de verba para 2008, de que referimos alguns exemplos: 

• Variante da Caranguejeira 2ª fase; 

• Requalificação da Estrada da Coucinheira-Amor;  

• Requalificação da Estrada Principal das Cortes. 

Porquê esta encenação?  

Os Leirienses estão a ser penalizados cada vez mais, pela falta de uma gestão de 

rigor, dinâmica e sustentada. 

Uma gestão de rigor só se consegue com um Orçamento de Verdade. 

Não esqueça a maioria PSD/CDS, que o Orçamento é um instrumento legal de 

gestão, que tem que obedecer a requisitos técnicos previstos nos normativos da 

Contabilidade Pública e que é o garante das Boas Práticas de Gestão dos 

Dinheiros Públicos. 

Perante tudo quanto foi dito, não podem os Vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista deixar de VOTAR CONTRA a aprovação da proposta de Orçamento e do 

Plano para 2008.  

Leiria, 07.12.13 

Os Vereadores do Partido Socialista» 

Analisadas as propostas de documentos previsionais, a Câmara 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 a 

proposta do Orçamento Municipal para 2008 que apresenta uma previsão de 

€125.980.457,00 na receita e na despesa, sendo de receita corrente €78.502.915,00, de 

receita de capital €42.277.542,00 e de outras receitas €5.200.000,00, de despesa corrente 

€76.471.409,76 e de despesa de capital €49.509.047,24, e a proposta das Opções do Plano 

2008-2011 que apresenta uma despesa total prevista para 2008 de €93.368.883,24, sendo 

€91.384.911,24 de despesa definida prevista e €1.983.972,00 de despesa não definida 

prevista. O Plano PlurianuaI de Investimentos 2008-2011 apresenta para 2008 uma previsão 

de despesa total de €50.857.519,24, de despesa definida de €49.209.047,24 e de despesa 

não definida de €1.648.472,00. O Plano de Actividades para 2008 apresenta uma previsão 

de €42.511.364,00 para a despesa total, sendo de €42.175.864,00 para a despesa definida e 

de €335.500,00 para a despesa não definida. 

 Mais deliberou submeter as propostas à aprovação da Assembleia Municipal, de 

acordo com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dois 
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Proposta de Orçamento para 2008 e Opções do Plano para 2008/2011 dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria  
DLB N.º 1550/07 | O Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 

Leiria apresenta €23.800.000,00 na Receita e na Despesa. 

O Orçamento prevê uma poupança corrente de €1.805.443,00, correspondentes a 

12% da receita corrente. 

Na elaboração do Orçamento respeitaram-se as «Regras previsionais» constantes 

no ponto 3.3 do POCAL, alteradas pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril. 

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 2008-2011 apresenta para 2008 uma 

despesa total prevista e definida no montante de €10.550.000,00.  

Foi dado cumprimento ao disposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 24/98, de 26 de 

Maio (Estatuto do Direito de Oposição), tendo-se, para o efeito, remetido a proposta de 

documentos previsionais ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda e ao Partido 

Comunista Português que não fizeram chegar qualquer proposta. 

Analisadas as propostas, a Câmara deliberou por maioria, com a abstenção dos 

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

António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar a proposta do Orçamento Serviços 

Municipalizados de Leiria para 2008, que apresenta na receita e na despesa 

€23.800.000,00, sendo de receita corrente €15.045.443,00, de receita de capital 

€8.754.557,00, de despesa corrente €13.240.000,00 e de despesa de capital €10.560.000,00 

e a proposta do PPI para 2008-2011, que apresenta para 2008 uma despesa total prevista e 

definida no montante de €10.550.000,00, e submetê-las à aprovação da Assembleia 

Municipal, de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 
Ponto três 
Lista de candidatos a juízes sociais 
DLB N.º 1551/07 | Na sequência da publicação do Edital n.º 171/2007, elaborado e afixado 

em cumprimento de deliberação de Câmara de 13/11/2007, e com vista à organização de 

listas de candidatos ao cargo de juiz social, para intervir em processos de promoção e 

protecção de crianças e jovens em perigo junto do Tribunal de Leiria, de acordo com o artigo 

33.º do Decreto-Lei n.º 156/78, de 30 de Junho, e o artigo 115.º da Lei n.º 147/99, de 1 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 31/2003, de 22 de Agosto, e tendo em conta as 34 

candidaturas recebidas, propõe a Divisão de Acção Social e Família que as listas agora 

elaboradas – efectivos e suplentes – conforme documento anexo à presente acta, dela 

fazendo parte, sejam apreciadas, para posteriormente serem votadas pela Assembleia 

Municipal, e enviadas ao Conselho Superior de Magistratura e ao Ministério da Justiça. 

Informa a Divisão de Acção Social e Família que os critérios preferenciais adoptados 

para a elaboração da lista de efectivos e da lista de suplentes, foram os constantes na 

deliberação de Câmara de 13/11/2007, aliados ao disposto no número 2 do artigo 35.º do 

Decreto-Lei n.º 156/78, de 30 de Junho, onde é referido que, “sempre que possível as listas 
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incluirão igual número de candidatos de cada sexo”. Acrescenta aquela Divisão que, tendo 

sido recebido maior número de candidaturas de munícipes do sexo feminino, só foi possível 

atender àquele critério na elaboração da lista de efectivos, cumprindo o número limite para o 

concelho de Leiria (15 efectivos e 15 suplentes) determinado pelo mesmo Decreto-Lei. 

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 35.º do mesmo diploma legal, propõe a 

Divisão de Acção Social e Família, que a lista de suplentes integre os restantes candidatos, 

além dos 15 propostos como efectivos, à excepção de três que, por não reunirem todos os 

requisitos enumerados no Decreto-Lei n.º 156/78, não sejam incluídos em nenhuma das 

listas, conforme documento anexo à presente acta, dela fazendo parte.  

Mais propõe, a Divisão de Acção Social e Família que a Câmara Municipal solicite 

aos serviços locais do Ministério Público, que promova uma acção de informação sobre a Lei 

n.º 147/99, de 1 de Setembro, alterada pela Lei n.º 31/2003, de 22 de Agosto, junto dos 

candidatos ao cargo de juiz social. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta o interesse municipal de 

natureza social na promoção da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos residentes no 

concelho, nomeadamente das crianças e jovens em situação de perigo, e no uso da 

competência que lhe é conferida pela alínea e) do n.º 4.º do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por 
maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, 

Dra. Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar a 

organização das listas de candidatos ao cargo de juiz social – efectivos e suplentes-, 

excluindo os três candidatos que não reúnem todos os requisitos enumerados no Decreto-

Lei n.º 156/78 para desempenho de funções junto do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria 

em processos de promoção e protecção de crianças e jovens em perigo, de acordo com o 

artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 156/78, de 30 de Junho, e o artigo 115.º da Lei n.º 147/99, de 1 

de Setembro, alterada pela Lei n.º 31/2003, de 22 de Agosto, conforme consta do 

documento anexo à presente acta, dela fazendo parte, e remetê-las à apreciação e 

aprovação da Assembleia Municipal para posterior envio ao Conselho Superior de 

Magistratura e ao Ministério da Justiça. 

Mais deliberou solicitar aos serviços locais do Ministério Público, que promova uma 

acção de informação sobre a Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, alterada pela Lei n.º 31/2003 

de 22 de Agosto, junto dos candidatos ao cargo de juiz social. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 

 
Ponto quatro 
Pedido de subsídio pelas Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria – 
Associação. Cabazes de Natal 
DLB N.º 1552/07 | Presente a carta (ENT. 28250/07, de 15 de Novembro) das Obras Sociais 

do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria - Associação, pela qual solicita ao Município de 

Leiria um subsídio no valor de €43.000,00 (quarenta e três mil euros) para garantir a entrega 

do Cabaz de Natal aos trabalhadores do Município seus associados. 
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Propõe-se assim o pagamento do subsídio no valor de €43.000,00 às Obras Sociais 

do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria - Associação. O valor implicado nesta proposta foi 

objecto de proposta de cabimento n.º 4363/07, 12 de Dezembro. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo da alínea o) do n.º 1, do artigo 

64, da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 

5-A/02, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidade proceder ao pagamento do apoio, no 

valor de €43.000,00, às Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria – 

Associação. 
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 dezanove horas e quinze 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 Financeiro__________________________ 
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