
ACTA N.º 44 
Aos onze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil, 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. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 ENG.º PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Dr. SÉRGIO CARVALHO JORGE 
DA SILVA Director do Departamento de Administração Geral. 

** 

Estiveram presentes: - por parte do Departamento de Obras Particulares, ENG.º 
ANTÓNIO CARLOS BATISTA DA COSTA para apresentação dos processos de obras 
particulares; por parte do Departamento de Urbanismo, o ARQ.º ANTÓNIO VEIGA 
MOREIRA DE FIGUEIREDO para apresentação dos processos de loteamento; por parte do 
Departamento de Obras Municipais, o ENG.º CARLOS ALBERTO DIAS MARQUES, para 
apresentação dos processos de obras municipais. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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



PONTO NÚMERO UM 

- DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO DE ACTIVIDADES (OPÇÕES 
DO PLANO) E DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2001 DA CÂMARA MUNICIPAL 

- ORÇAMENTO FINANCEIRO PARA 2001 - SMAS 

** 

PONTO NÚMERO UM 
DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO DE ACTIV IDADES (OPÇÕES 
DO PLANO) E DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2001 DA C ÂMARA MUNICIPAL 
N.º 0000/00 Pela Senhora Presidente  da Câmara Municipal foi presente os documentos 
acima mencionados. 

A Câmara Municipal delibera, por maioria, com os vo tos favoráveis da 
Senhora Presidente e dos Senhores Vereadores eleito s pelo Partido Social 
Democrata, Dr. Vitor Manuel Domingues Lourenço, Eng .º Fernando Brites Carvalho, 
Dr. Paulo Rabaça Saraiva e Eng.º Pedro Lopes Pereir a de Faria e os votos contra dos 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista , Raul Miguel de Castro, António 
José de Almeida Sequeira, Dr. José da Silva Alves e  Dr. Acácio Fernando dos Santos 
Lopes Sousa. 

Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Sociali sta apresentaram a 
Justificação de Voto que a seguir se transcreve: 

“Orçamento e Plano de Actividades da Câmara Municipal de Leiria para o Ano de 2001” 
Justificação de Voto 

Os documentos apresentados referem-se ao último ano do actual mandato, pelo que seria 
de esperar que os mesmos representassem a conclusão de um programa e de uma política 
claramente assumida de reforma do município e do concelho de Leiria, tal como foi 
prometido aos Leirienses. 
Ora dos mesmos não se descortina quase nada que deixe marca neste mandato e que se 
insira em tal política. O que infelizmente constatamos é que há um manancial de promessas 
para iludir os Leirienses que origina depois a “elaboração” dum Orçamento, que prevê 
receitas de 14 milhões de contos para 2001, quando as receitas previsíveis desta Câmara 
rondam os 8 milhões, em 2000 o que leva a que tenhamos um Orçamento empolado em 
72,5% (!!!). 
Nunca tal se viu, pelo que achamos extremamente ESCANDALOSA esta situação. 
Por isso, consideramos: 
1) Ser possível e desejável que diminuam as despesas correntes através duma 

modernização e optimização dos Serviços; 
2) Rentabilização máxima dos apoios estatais a projectos da Autarquia de claro 

interesse regional e nacional, apesar de entendermos que esses apoios já bastante 
significativos, foram mais oferecidos do que obtidos; 

3) Dinamização de parcerias, atento o extraordinário potencial do sector privado do 
concelho, como forma de superar a incapacidade da Autarquia para determinadas 
obras; 

4) Desenvolvimento da política de Mecenato de forma transparente e não de forma 
passível de suscitar quaisquer dúvidas, como meio de ultrapassar dificuldades 
financeiras na área da Cultura e do Desporto; 

5) Lamentamos a ausência de obras significativas para o concelho, que poderiam 
marcar este mandato e que nem como projecto aparecem. Ninguém sabe o que vai 
acontecer à zona desportiva, onde será o futuro parque de feiras e mercados, 



quando e onde Leiria terá o seu pavilhão multiusos, ou ainda em que freguesias irão 
ser implementadas novas zonas industriais, para não falarmos do ansiado Parque 
Ecológico dos Marrazes; 

6) Quanto à educação verifica-se um claro retrocesso em relação a anos anteriores, na 
medida que as verbas destinadas a despesas de investimento nesta área são 
proporcionalmente inferiores, tomando como referência o total dessas mesmas 
despesas para o exercício em análise. 

Assim, para o ano 2001 prevêem-se despesas de capital de 460 910 contos que 
representam 5,4% do total das despesas de capital orçamentadas. 

Este mesmo rácio em 2000 era de 6,2% (valores previsionais) e em anos 
anteriores investiu-se na educação, efectivamente (valores reais) como segue: 

1999 8,9% 
1998 8,2% 
1997 9,5% 
1996 12,9% 
1995 24,2% 
Trata-se do último plano a cumprir por este executivo e vão ficar, na área 

educativa problemas prioritários, por resolver. 
O jardim de infância da Guimarota, instalado em sala da escola do 1.º ciclo, com 

grande procura e diminuta oferta não está sequer contemplado; o jardim de infância do 
Grou, por certo o pior do concelho actualmente, dotado de ínfimas verbas e segundo o 
próprio plano considerado com grau de adiantamento zero, que corresponde a “acção não 
indicada”, são alguns exemplos a ilustrar o que se afirma. 
7) Quanto à Cultura, continua a ser a 7.ª prioridade, pois o investimento cai de 4,8% em 

2000 para 4,2% em 2001. Dos gastos previstos neste Orçamento, 60 680 contos vão 
preferencialmente para animação em desfavor duma política cultural estruturante. 
Dos 24 200 contos previstos para Museus, não só alguns são altamente controversos 
pela acumulação de estudos (ex. Castelo) ou pela prioridade e custos (ex. Museu da 
Imagem), como outros são secundarizados (ex. Moinho de Papel, Pintura). 

Quanto ao Centro Histórico é evidente a falta de ideias e de vontade para uma 
verdadeira revitalização, apesar dos apoios do POLIS e do PROCOM, Porquê 25 000 
contos para o RECRIA e 5 000 contos para o REHABITA ?!... Onde está a vontade de 
apoiar o parque habitacional da zona antiga ou para aproveitar a operacionalidade de 
delimitação de uma zona crítica ? 
8) Em matéria de acção social os valores previstos para apoio aos tempos livres nos 

Bairros Sociais, Apoio a Associações de Deficientes e a Instituições de Solidariedade 
Social, leva-nos à conclusão que a paixão  por esta importante área continua em 
queda livre, sendo a penúltima prioridade orçamental, e continuando sem se saber 
quais os critérios para apoio da 3.ª Idade. Será que alguns têm “direito” a receber 
apoios de muitas dezenas de milhares de contos e outros uma simples esmola ? 

9) Na área do Desporto, para além da indefinição duma nova zona desportiva é sabido 
que tecemos críticas às verbas afectadas à reparação do actual pavilhão municipal, 
que irão exceder mais de meio milhão de contos, como tecemos críticas à construção 
de novos pavilhões sem que se apresente um estudo de utilização de cada um que 
justifique a sua construção. É lamentável que um Presidente de Junta de Freguesia 
venha exigir a construção de um pavilhão como contrapartida de ter aceite ser 
candidato nas últimas eleições. 
Com o dinheiro esbanjado num destes pavilhões de utilização duvidosa, construir-se-
iam algumas pré-primárias, estas sim, com ocupação assegurada. 



10) Quantos aos apoios às freguesias duvidamos da sua concretização e do critério 
subjacente à sua enunciação. Na verdade, prevendo-se cerca de 14 milhões de 
contos de receita que seguramente não se concretizarão, ficarão as freguesias 
somente com as intenções de querer fazer obra. 
Aproveita-se para reafirmar o princípio de que as delegações de competências 
deverem ser acompanhadas da imediata contrapartida financeira. Nem as Juntas 
devem ser enxovalhadas como caloteiras nem deveriam transitar para o ano seguinte 
obras há muito concluídas mas não pagas. 

11) Quanto à situação financeira da Autarquia, e com a proposta de um novo 
empréstimo, ficamos seriamente preocupados com a possibilidade de neste mandato 
a actual Maioria hipotecar o futuro do concelho. 
Contrair empréstimos poderá ser uma boa medida de gestão, se uma parte dos 
mesmos for para afectar a “investimento reprodutivo” de molde a garantir uma mais 
valia. Infelizmente tal não acontece. 
Face a todo o exposto, com este Orçamento e este Plano de Actividades a única 
garantia que temos é a da realização das despesas correntes. 
Assim, não podemos deixar de considerar tais documentos como censuráveis e votar 
CONTRA os mesmos.” 

** 

ORÇAMENTO FINANCEIRO PARA 2001 – SMAS 
0000/00 Pelos SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 
LEIRIA foi apresentado o Orçamento Financeiro para 2001. 

A Câmara, depois de analisado o assunto delibera, p or unanimidade, 
aprovar o documento acima mencionado. 

** 

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

reunião, eram onze horas e quarenta a cinco 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 Secretaria da Câmara Municipal, aos onze dias do mês de Dezembro do 
ano dois mil. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 
 
 


