
 

CMLeiria/Acta n.º 16 de 2002.04.20 

.00667-(1) 

ACTA N.º 16 
Aos 20 dias do mês de Abril do ano de dois mil e dois, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, sito no Largo da República desta cidade, reuniu a Câmara Municipal de 
Leiria, tendo estado presentes os Excelentíssimos Senhores: 

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

DR. JOSÉ MANUEL CARRAÇA DA SILVA 

 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 
SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

 DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE 

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
SANTOS 

** 
A reunião foi secretariada e a acta redigida por DR. SÉRGIO CARVALHO 

JORGE DA SILVA Director do Departamento da Administração Geral. 

** 

O Sr. Vereador Dr. Paulo Rabaça esteve ausente da reunião por motivos 
devidamente justificados. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Pela Senhora Presidente foi a reunião extraordinária declarada aberta eram dez 
horas e dez minutos, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

** 

Antes da discussão dos assuntos a Câmara entendeu fazer a discussão e 
aprovação dos documentos dos SMASL – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
de Leiria em separado. 

** 
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PONTO NÚMERO ÚNICO 

APRECIAÇÃO E DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE GRANDES OPÇÕE S DO PLANO E 
DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2002  E DISCUSSÃO E 
APROVAÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO PLURIANUAL DE INVEST IMENTOS 
2002/2005 E DO ORÇAMENTO DOS SMAS – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA 
E SANEAMENTO DE LEIRIA PARA O ANO DE 2002 

ORÇAMENTO PARA 2002 E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIME NTOS 2002/2005 
DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 

N.º 0706/02 Presentes as propostas do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para o 
quadriénio 2002-2005 e do Orçamento para o ano de 2002, ambos dos Serviços 
Municipalizados de Leiria, aprovadas pelo respectivo Conselho de Administração. 

O PPI apresenta para 2002 uma despesa total e definida no montante de 
€11.098.253,24. 

O Orçamento apresenta na receita e na despesa €18.963.262,54, sendo de 
receita corrente €9.394.522.91, de receita de capital €9.568.739.63, de despesa corrente 
€7.759.749,30 e de despesa de capital €11.203.513,24. 

As presentes propostas de Instrumentos Previsionais foram elaboradas de 
acordo e nos termos do disposto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 
(POCAL). 

Analisadas as propostas, a Câmara delibera por  mai oria, com as 
abstenções do Sr. Vereador Dr. Hélder Roque e da Se nhora Vereadora Eng.ª Isabel 
Gonçalves, aprovar a proposta do Orçamento Serviços  Municipalizados de Leiria para 
2002 que apresenta na receita e na despesa €18.963. 262,54, sendo de receita corrente 
€9.394.522.91, de receita de capital €9.568.739.63,  de despesa corrente €7.759.749,30 e 
de despesa de capital €11.203.513,24 e do PPI para 2002/2005 que apresenta para 2002 
uma despesa total e definida no montante de €11.098 .253,24, e submetê-las à 
aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com a alínea c) do n.º 2 do art.º 64.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alteraçõe s introduzidas pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. 

Foi cumprido o disposto no n.º 3 do art.º 5.º do Es tatuto do Direito de 
Oposição, aprovado pela Lei n.º 24/98, de 26 de Mai o. 

Durante a discussão destes instrumentos a Sra. Vereadora Eng.ª Isabel 
Gonçalves , eleita pelo CDS/PP – Partido Popular, afirmou que o Orçamento e o PPI estão 
empolados. Embora com uma receita ligeiramente inferior ao de 2001, continua empolado. A 
realização costuma ser de 45%. 

Disse que isto não é bom e que se devia ser mais realista. 
Constata que o valor previsional das receitas relativas aos esgotos é inferior ao 

valor a pagar à SIMLIS. Devia-se pensar em rever os tarifários para reduzir o défice de 
exploração. Os valores actuais são muito baixos e deveriam ser actualizados mais do que 
têm sido. A população acaba por pagar na água ou de outra maneira este déficit no 
saneamento, o que não é justo. 

A Sra. Presidente , secundada pelo Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva , ambos 
membros do Conselho de Administração dos SMAS, informa que o assunto foi discutido no 
Conselho de Administração, sob proposta dos Serviços. 
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Afirma, no entanto, que, como a Sra. Vereadora bem sabe, durante vários anos 
nunca foram actualizadas as tarifas. Aumentá-las agora, repentinamente, para valores que 
introduzissem o equilíbrio na exploração era socialmente injusto e com muita dificuldade de 
entendimento pela população. As tarifas têm uma componente social que a Câmara suporta 
do seu orçamento, garantindo a transferência de recursos. Por outro lado, o equilíbrio da 
gestão também se faz pela redução dos custos e a Câmara e os SMAS estão decididos a 
consegui-lo. 

O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva diz ainda que não há alternativa no 
mercado aos SMAS. Por isso também entende que política e socialmente não se pode 
actualizar repentinamente as tarifas. 

** 

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DA CÂMARA MUNIC IPAL DE LEIRIA 
PARA 2002 

N.º 0707/02 Presentes as propostas de Grandes Opções do Plano (GOP), constituídas 
pelo Plano de Actividades (PA) para 2002 e pelo Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 
para o quadriénio 2002-2005, e do Orçamento para o ano de 2002, ambos da Câmara 
Municipal de Leiria. 

As GOP apresentam para 2002 uma despesa total e definida no montante de 
€54.662.415, sendo €42.837.820 relativos ao PPI e €12.274.595 relativos ao PA. 

O Orçamento da Câmara Municipal para 2002 apresenta na receita e na 
despesa €74.919.805, sendo de receita corrente €35.855.175, de receita de capital 
€38.864.630, de despesa corrente €31.651.835 e de despesa de capital €43.067.970. 
Prevê-se uma poupança corrente de €4.203.340. 

As presentes propostas de Instrumentos Previsionais foram elaboradas de 
acordo e nos termos do disposto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 
(POCAL). Trata-se de uma nova realidade que mantém, alterada, a contabilidade 
orçamental e que integra a contabilidade geral e analítica, esta sem carácter obrigatório. 

Esta alteração tem um significado profundo na gestão das entidades públicas 
administrativas e introduz novos aspectos até agora não observados ou não plenamente 
observados pela administração pública, designadamente os conceitos de gestão patrimonial 
semelhante ao que se conhece nos sectores empresariais. A substância (noção económica) 
adquire um peso acrescido na gestão municipal sem que diminua a importância do conceito 
da forma (a noção jurídica).  

Tal como inúmeros outros municípios, vamos iniciar o funcionamento do POCAL 
mas não em pleno. À Câmara compete elaborar e aprovar a Norma de Controlo Interno e 
proceder ao Inventário de todos os bens, direitos e obrigações e respectiva avaliação. A 
nova Norma de Controlo Interna ainda não está elaborada continuando a Câmara 
provisoriamente a utilizar os procedimentos de controlo actualmente em vigor.  

A Norma de Controlo Interno da Câmara Municipal de Leiria será aprovada a 
curto prazo. 

O Inventário dos bens e direitos (que são dezenas de milhares) está 
praticamente concluído. A curto prazo passar-se-á para a fase de aprovação do respectivo 
regulamento e de avaliação dos bens. 
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Na elaboração da proposta de Orçamento tivemos em conta as regras 
estabelecidas no Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril, que alteram o Decreto-Lei n.º 54-
A/99, de 22 de Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro. 

Analisadas as propostas, a Câmara delibera por maio ria, com quatro votos 
a favor, três votos contra, dos Senhores Vereadores  Dr. José Manuel Silva, Dr. Hélder 
Roque e Dra. Maria Manuela Graça, e uma abstenção, da Senhora Vereadora Eng.ª 
Isabel Gonçalves, aprovar a proposta do Orçamento d a Câmara Municipal para 2002 
que  apresenta na receita e na despesa €74.919.805,  sendo de receita corrente 
€35.855.175, de receita de capital €38.864.630, de despesa corrente €31.651.835 e de 
despesa de capital €43.067.970 e das Grandes Opções  do Plano para 2002, que 
apresentam uma despesa total e definida no montante  de €54.662.415, sendo 
€42.837.820 relativos ao PPI e €12.274.595 relativo s ao PA, e submetê-las à aprovação 
da Assembleia Municipal, de acordo com a alínea c) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introd uzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro. 

Foi cumprido o disposto no n.º 3 do art.º 5.º do Es tatuto do Direito de 
Oposição, aprovado pela Lei n.º 24/98, de 26 de Mai o. 

Durante a discussão destes instrumentos o Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva , 
em seu nome e em nome da Sra. Vereadora Dra. Maria Manuela Graça , eleitos pelo 
Partido Socialista, afirmou que se trata de documentos de natureza política que retratam 
aquilo que são os pressupostos da maioria que está na Câmara e que ninguém lhes pediu 
propostas ou sugestões. O tempo para análise foi muito pouco porque os documentos lhes 
foram entregues quase em cima da reunião. 

Afirma que não estão em permanência na Câmara e que não acompanharam a 
sua elaboração. Poderia ter havido troca de impressões e prova de que a maioria reconhece 
mais aprofundadamente o Estatuto da Oposição. 

Considera que aquilo que é relevante é a opinião política sobre os documentos e 
trata-se de documentos da maioria nos quais não se revêem votando, portanto, contra. 

O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque  afirma comungar daquilo que o Dr. José 
Manuel Silva disse. E também para ele foi muito difícil analisar os documentos, quer por ter 
tido pouco tempo quer porque os documentos apresentados deveriam ter sido 
complementados com uma parte de conteúdo político para se perceberem as opções 
políticas deste executivo. 

Além do mais considera que o Orçamento, de 15 milhões de contos 
(€74.920.000 aprox.), está empolado em cinco milhões de contos (€24.940.000 aprox.) 
porque ainda muito recentemente foi cá aprovada a Conta de Gerência de 2001, com uma 
receita de cerca de 10 milhões de contos (€49.880.000 aprox.). 

Afirma saber ser muito difícil fazer um orçamento porque há muitas solicitações, 
mas nem tudo pode ser realizado. É preciso fazer opções e por isso falta o tal documento de 
introdução política. 

Considera que se trata de um orçamento despesista relativamente à despesa 
corrente. Afirma que há verbas exageradas nas despesas correntes. 

Diz ainda que não percebe como é que não foi possível entregarem-lhe os 
documentos mais cedo. Deviam ter entregue documentos provisórios que iam sendo 
corrigidos; não aceita que não tenha sido partilhada com todos a elaboração dos 
documentos. 
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Não se revê nas GOP e no Orçamento. São mais uma continuidade de 2001. 
Por isso vota contra. 

A Sra. Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves , afirma que concorda com o que foi 
dito pelos vereadores Dr. José Manuel Silva e Dr. Hélder Roque e que se irá abster. 

Para a Sra. Presidente  estes documentos reflectem muito o esforço financeiro 
com as transferências para os SMAS e aquilo que está em curso. 

Concorda que não restou espaço para os vereadores sem funções atribuídas 
porque a margem de manobra para este ano é mínima. Porém, afirma, para o próximo 
Orçamento e GOP estar-se-á numa conjuntura diferente e portanto já pode haver outra 
margem de manobra que permitirá introduzir novas coisas.  

Por isso podem desde já pensar em propostas a elaborar para o próximo ano. 
Diz que os montantes da receita são muito próximos dos de 2001. Os desvios de 

2001 deveram-se essencialmente aos fundos comunitários e à venda de terrenos da Zona 
Industrial da Cova das Faias (ZICOFA). 

Por exemplo, da Circular Interna de Leiria (Variante Sul – 3.º troço e do Nó 
Desnivelado da Cruz da Areia) não se recebeu nada em 2001. Pensou-se que em 2001 o III 
QCA já estaria a decorrer sobre rodas mas tal não aconteceu. 

A Segunda grande razão foi a venda de lotes da ZICOFA. Trata-se de um 
processo com muitas vicissitudes. O projecto inicial tinha muitas deficiências e teve que ser 
todo revisto. Isto gerou muitos atrasos e por isso entendeu-se que não se podia obrigar os 
compradores a fazer as escrituras nos prazos previstos. Só agora é que estão a ser feitas. 

Quanto às receitas correntes, nomeadamente aos impostos directos, os desvios 
foram mínimos, insignificantes, como se viu na Conta de Gerência e no Relatório de 
Actividades de 2001. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

De acordo com o disposto no n.º 3 do art.º 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, a Câmara, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em minuta. 

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

reunião extraordinária, eram onze horas e trinta minutos, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente Acta que eu, SÉRGIO CARVALHO JORGE DA SILVA, 
Director do Departamento de Administração Geral mandei escrever e subscrevo. 

 
Leiria e Departamento de Administração Geral, aos 20 de Abril de 2002. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 


