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ATA N.º 3/2015 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

LEIRIA DE 26 DE JUNHO DE 2015 

 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e quinze, no auditório do Teatro Miguel 

Franco, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal de Leiria.  

Dos cinquenta e um membros que a compõem, faltou o senhor José Carlos Matias Filipe, 

Presidente da União de Freguesias de Parceiros e Azoia, que requereu a justificação da 

falta e não foi substituído; a senhora deputada municipal Ana Sofia Francisco Manso, que 

não foi substituída; o senhor deputado municipal António Francisco Febra, que não foi 

substituído. 

Ana Elisa Costa Santos requereu justificação de falta e foi substituída por Uziel Ferreira 

Baptista de Carvalho, que foi substituído por Noémi Glaucia de Oliveira Martins; Ana Paula 

Alves requereu justificação de falta e foi substituída por Carlos Manuel Carvalheira 

Barbeiro; Céline Moreira Gaspar, Presidente da União de Freguesias de Monte Redondo e 

Carreira, foi substituída por Carlos Alberto Cruz da Silva; Fábio Alexandre Seguro Joaquim 

requereu justificação de falta e foi substituído por Ana Cristina Monteiro Gomes; José 

Manuel da Cunha, Presidente da União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, 

foi substituído por António Carlos Silva Simões, Maria Isabel Afonso Pereira Santos, 

Presidente da União de Freguesias de Marrazes e Barosa, foi substituída por João António 

Quinta Marques; Ricardo de Jesus Gomes requereu justificação de falta e foi substituído 

por Romeu Manuel Bento Tavares; Ventura José Rolo Tomaz, Presidente da Junta de 

Freguesia de Coimbrão, foi substituído por Lucília Letra; Vitorino das Neves Vieira Pereira, 

requereu justificação de falta e foi substituído por Heitor Nuno Patrício de Sousa e Castro. 

Por parte da Câmara Municipal, estiveram presentes o senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Raul Castro, e os senhores Vereadores Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, 

Anabela Fernandes Graça, Lino Dias Pereira, Ricardo Miguel Faustino dos Santos, Ana 

Margarida Félix Valentim, Vitor Manuel Lopes Marques, Álvaro Madureira, Daniel 

Rodrigues Marques, Ana Silveira e Margarida Castelão Dias. 

A sessão foi presidida pelo senhor José Manuel Silva, Presidente da Assembleia Municipal, 

secretariada por José da Silva Alves, 1.º secretário, e por Maria Paula Neves de Faria, 2.ª 

secretária da Mesa. 
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Havendo “quórum”, foi pelo senhor Presidente declarada aberta a sessão eram 21.15 

horas, com a seguinte ORDEM DO DIA: 

1. RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A ATIVIDADE 

DO MUNICÍPIO E RELATÓRIO FINANCEIRO – Apreciação nos termos 

da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

2. IX - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO, SENDO A 1.ª REVISÃO ORÇAMENTO DA 

RECEITA, A 1.ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E A 2.ª 

REVISÃO AO PLANO DE ATIVIDADES – Apreciação, discussão e votação. 

3. III MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – I 

REVISÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO – 

Apreciação, discussão e votação. 

4. DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS 2014, DO GRUPO 

AUTÁRQUICO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA – Apreciação e votação. 

5. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA FAVORÁVEL À ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS – Para conhecimento. 

6. LISTAGEM DE APOIOS/AUXÍLIOS NÃO FINANCEIROS ÀS FREGUESIAS PARA 

CONHECIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

7. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO – EMISSÃO DE 

DECLARAÇÕES DE CARÁCTER OBRIGATÓRIO, NO ÂMBITO DO ARTIGO 15.º DA 

LEI N.º 22/2015, DE 17 DE MARÇO – Para conhecimento. 

8. ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA EFEITOS DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO TENDO EM VISTA O PROVIMENTO DE TITULAR DE 

CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU | PROPOSTA PARA DESIGNAÇÃO, 

POR DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA, DO 

CORRESPONDENTE JÚRI DE RECRUTAMENTO – Apreciação, discussão e votação. 

9. PROJETO DE REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL AFONSO LOPES 

VIEIRA – Apreciação, discussão e votação. 

10. CRITÉRIOS PARA EFEITO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO 

DO ESTABELECIMENTO OU INSTALAÇÃO, A EMITIR PELA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO 

DISPOSTO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 

165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO – Apreciação, discussão e votação. 

11. REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LEIRIA – APROVAÇÃO  – 

Apreciação, discussão e votação. 
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12. PLANO DE PORMENOR DO ARRABALDE DA PONTE – APROVAÇÃO – Apreciação, 

discussão e votação. 

13. ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DE SANTO AGOSTINHO (PP2) – 

APROVAÇÃO – Apreciação, discussão e votação. 

14. PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES N.º 605/13 – 

NUNO DO CARMO ANTUNES CORDEIRO - PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMT NOS 

TERMOS DO ARTIGO 45.º  DO EBF – Apreciação, discussão e votação. 

15. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO MUNICIPAL 

SOBRE IMÓVEIS (IMI) DE PRÉDIO URBANO OBJETO DE REABILITAÇÃO 

URBANÍSTICA: PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES N.º 

718/10 – ARLINDO CARREIRA MARQUES, ROSA ELVIRA CARREIRA MARQUES E 

LAURINDA CARREIRA MARQUES – Apreciação, discussão e votação. 

16. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO MUNICIPAL 

SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS (IMT) DE PRÉDIO URBANO 

OBJETO DE REABILITAÇÃO URBANÍSTICA: PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE 

OBRAS PARTICULARES N.º 718/10 – ARLINDO CARREIRA MARQUES, ROSA 

ELVIRA CARREIRA MARQUES E LAURINDA CARREIRA MARQUES - Apreciação, 

discussão e votação. 

17. VOUCHERS MUSEUS DE LEIRIA PARA 2015 – Apreciação e votação. 

�  

Intervenção do senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva 

Cumprimentou os presentes. 

Havendo quórum deu início aos trabalhos. 

Não sendo seu hábito quebrar a palavra e criar entropia na gestão dos tempos, referiu a 

extensa ordem de trabalhos da presente sessão e a todos solicitou contenção na gestão 

dos tempos de intervenção, de acordo com o Regimento, sob pena de se concluir os 

trabalhos tardiamente. 

Submeteu à apreciação a ata da sessão ordinária anterior, que foi previamente 

distribuída, como habitual, pedindo a dispensa da leitura da mesma. 

Não havendo por parte dos senhores deputados qualquer manifestação, colocou à votação 

a ata n.º 1/2015, da sessão ordinária do dia 27 de fevereiro de 2015. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por unanimidade aprovar a ata n.º 

2/2015, da sessão ordinária realizada no dia 30 de abril de 2015. 

Ainda antes do início do período antes da ordem do dia, o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal leu – na íntegra – um comunicado do grupo de cidadãos da 

Gândara dos Olivais: Pontos e prioridades para melhoria das condições em Gândara dos 
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Olivais; e um comunicado de um grupo de cidadãos de Monte Real e Carvide: Termas de 

Monte Real encerradas. 

Transcrição do comunicado do grupo de cidadãos da Gândara dos Olivais: 

“Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da União de Freguesias de Marrazes e Barosa, 

Ilustríssimo Senhor, 

Somos um grupo de cidadãos que, apresentando a V. Exª. As melhores saudações, 

estamos certos que iremos exprimir o sentimento da maioria dos gandarenses. 

Além de agradecermos que transmita as nossas preocupações à senhora Presidente da 

União de Freguesias e a todas as bancadas com representação na Assembleia, 

gostaríamos que esta nossa mensagem fosse lida na próxima Assembleia Geral. 

As nossas primeiras palavras são para agradecer todo o grande apoio que nos foi dado 

pela União de Freguesias durante as comemorações do 3.º centenário da igreja da 

Gândara, sem dúvida um ponto alto da colaboração entre autarquias/populações. 

Por outro lado, não poderemos querer que num mandato se resolvam todos os assuntos 

que durante duas dezenas de anos se têm arrastado e que já foram alvo de alertas para a 

Junta de Freguesia, sem que tenha havido uma evolução positiva. Também não 

desejamos colocar todas as responsabilidades num só organismo, quando alguns dos 

casos dependem dos mais diversos organismos. No entanto, respeitando todos os outros 

lugares da União de Freguesias e louvando o que de bom tem sido feito, não podemos 

deixar de apontar alguns pontos negros e prioridades que julgamos ter interesse para a 

melhoria de todos nós, não tendo em conta qualquer tipo de grandeza. 

Assim, temos: 

- Ausência de uma casa mortuária num dos maiores agregados populacionais e com 

maior percentagem de falecimentos. Não merecemos o que todos os outros têm? 

- Critérios de limpeza dos arruamentos e sua periodicidade. Ou será que a zona urbana 

termina no Rego D’Água? 

- Fonte e quinta da Carvalha. Como podem ter acabado com um bem que era de todos e 

até isolaram acessos que eram de todos? Não falando do mau estado do arruamento 

paralelo à estrada nacional 109. 

- Galantes. Conservação da fonte e suas zonas envolventes. Não seria bom torná-las em 

zonas de lazer? 

- Aeródromo, sua zona envolvente e arruamentos. Não era tempo de acabar com tudo e 

evitar os autênticos atentados ambientais? 

- Poluição. Todos sabemos dos efeitos negativos, para a população, da ribeira dos 

Milagres e porcarias espalhadas nos campos. A Gândara dos Olivais, pela predominância 

dos ventos do norte, é a mais atingida. 
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- Ponte do ribeiro de Pinto. Um perigo sem proteções laterais e árvores de grande porte 

nas suas imediações. 

- Rua da Baquelite. Uma pouca vergonha. Já colocam pneus e blocos de cimento a limitar 

a sua largura e despejam entulho nos buracos. 

- Portão da Quinta de Cima. Onde é que ele anda? Foi prometida a sua recuperação e até 

agora… 

- Trânsito. Pensamos que merece uma atenção especial, principalmente com sinalização 

adequada nas diversas ruas e passeios, para proteção dos transeuntes, com especial 

incidência para os alunos das diversas escolas. Aqui se incluem também as águas 

pluviais. Neste último caso acabaram com os aquedutos que existiam para o devido 

escoamento. 

- Pavilhão da ESALV. Nas traseiras, as silvas e a falta de limpeza são uma vergonha para 

todos. Que organismos devemos responsabilizar? 

- Maligueira. Sabiam que aquando da urbanização foi prometida a construção de uma 

escola? Onde foi parar? 

- Instituições/coletividades. Pensamos que um apoio mais equitativo por todas as 

existentes na União de Freguesias era bem visto por todos. 

Terminando, queremos mais uma vez realçar o esforço que tem sido feito, louvamos o 

que nalguns locais tem sido realizado, mas os olhos devem estar voltados para todos os 

lados e não esqueçamos que a Gândara dos Olivais tem sido um marco significativo na 

região e um grande contribuinte nas receitas ficais e muitas vezes esquecida. 

Não vamos querer que se faça agora tudo o que tem vindo a ser adiado. 

Bem haja para todos que nos representam. 

Transcrição do comunicado de um grupo de cidadãos de Monte Real e Carvide: Termas de 

Monte Real encerradas: 

“Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Leiria 

Como munícipes e comerciantes residentes na União de Freguesias de Monte Real e 

Carvide, vimos por este meio solicitar a V. Exª. que mande dar conhecimento - na 

próxima sessão ordinária - aos senhores deputados dessa Assembleia que V. Exª. se 

digna presidir, da insatisfação que reina, sobretudo nos comerciantes e industriais da 

hotelaria de Monte Real, pelo facto das termas desta vila se encontrarem encerradas 

(fechadas), trazendo assim malefícios para toda a economia deste concelho. 

Como se já não fossem grandes os motivos para a incerteza que os senhores 

comerciantes e hoteleiros vêm o seu futuro, veio o aumento das taxas fixas da água, 

saneamento e resíduos sólidos agravar ainda mais a situação. De salientar que a taxa fixa 

do saneamento teve um aumento de 96%. 
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Assim, por ambos os motivos, somos forçados a fechar portas, criando mais desemprego 

e deixando de contribuir para a economia de que o nosso país tanto necessita. 

Certos da divulgação desta carta a toda a Assembleia, aproveitamos para apresentar os 

melhores cumprimentos. 

Muito atentamente, 

Armando Silva 

Joaquim Mendes 

João Mendes” 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, informou dos 

pedidos de justificação de falta e substituições na presente sessão. 

� 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

�  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, informou que 

foram entregues à Mesa – e distribuídas pelas bancadas municipais representadas - uma 

moção do PSD e uma moção do BE. 

Deu a palavra aos senhores deputados municipais, de acordo com as inscrições e de 

forma intercalada, nos termos do Regimento. 

Intervenção do senhor deputado municipal Carlos Barbeiro (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Taxas, publicidade e coimas 

A publicidade é um dos meios mais eficazes para se anunciar uma marca, um produto, 

uma entidade, um serviço e muitos outros que me abstenho de enumerar. O regulamento 

onde se encontram estipuladas as suas regras e respetivas taxas e coimas foi aprovado 

por esta Assembleia Municipal e foi publicado em 2013, no Diário de República, 2ª serie 

nº 102, de 28 de Maio de 2013. Apesar de não ter sido esta Assembleia Municipal que 

votou o referido regulamento, estão aqui presentes alguns deputados municipais que 

aprovaram o mesmo, e, convenhamos, que no que diz respeito às taxas praticadas em 

vários sectores - para não dizer todas - as taxas são muito elevadas. 

Já anteriormente, numa das minhas intervenções nesta Assembleia, defendi que as taxas 

deveriam ser reduzidas, e em matéria de impostos estes deveriam ser aplicados com a 

redução mínima permitida por lei. Argumentei ainda, que as diversas taxas que constam 

no referido regulamento municipal deveriam ser reduzidas. 

Hoje apenas venho falar das taxas de publicidade. Taxas praticadas pelos municípios e 

que diferem muito uns dos outros e prova disso é o exemplo do município da Marinha 

Grande. “Mas com o mal dos outros podemos nós bem!” 
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A sociedade em que estamos inseridos tem de ter regras. No que respeita a publicidade 

no nosso concelho, estaremos todos de acordo que existem cartazes publicitários que não 

respeitam as regras de ordenamento e urbanismo quer dentro da cidade e até mesmo 

nas aldeias. Temos cartazes que anunciam eventos que já foram realizados há mais de 

um ano; cartazes que estão a cair para a via pública, o que põe em causa a segurança 

dos cidadãos; cartazes e painéis publicitários de proporções desmedidas e cartazes que 

ferem a vista pela falta de enquadramento urbanístico. 

Estamos perante uma certa desorganização, no que respeita ao ambiente, à publicidade e 

ao urbanismo. 

O atual  executivo tem vindo a trabalhar no sentido de organizar este galopante 

fenómeno que é o espaço publicitário e as taxas a aplicar. A atual campanha, que o 

executivo está a realizar, junto dos empresários, coletividades e outras entidades, 

enquadra-se numa campanha de informação e prevenção sobre a utilização indevida da 

publicidade. Mas na verdade há regras que devem ser cumpridas e julgo que esta 

campanha de prevenção e fiscalização deverá ter um período mais alargado. 

Reconheço que não é justo para um empresário que tratou do licenciamento para a 

publicidade e pagou as taxas relativas ao mesmo, comparado com outro empresário que 

faz publicidade e que não paga qualquer taxa, estará perante uma desigualdade de 

tratamento, para não dizer que poderá até ser um ato de concorrência desleal. 

Aconselho pois muita ponderação ao executivo, e muita ponderação nesta fase de 

prevenção e fiscalização. As pessoas, as entidades  e as empresas têm que ser 

informadas. Porque não fazer uma campanha sobre este assunto, muito importante para 

as autarquias locais? 

Tenho conhecimento que o senhor Vereador Vitor Marques, do pelouro do 

Desenvolvimento Económico e Empreendedorismo, declarou que está em curso um 

processo de revisão de taxas há cerca de seis meses, que a própria Câmara quer 

apresentar taxas mais moderadas e mais próximas das empresas; que se encontram a 

ser realizados estudos de carácter económico. Saúdo esta preocupação pelas empresas e 

pelas entidades mas a palavra de ordem tem de ser de moderação, quer no que respeita 

às taxas quer no que respeita às coimas a aplicar. 

Apelo a quem está a elaborar esse estudo, para ser apresentado nesta Assembleia, que o 

faça com  a certeza que todos nós sofremos durante este 4 anos com medidas que 

estrangularam muitas empresas. Os empresários e cidadãos precisam de alguém que não 

se esqueça de quem os elegeu. Um empresário duma aldeia com 50 pessoas, numa rua 

sem saída, nunca poderá pagar uma taxa de publicidade igual àquela que paga um 

anúncio publicitário na cidade, com as mesmas características. A publicidade tem um fim, 

os cidadãos, pelo que as taxas a ser aplicadas devem ter em conta diversos fatores. Uma 
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coletividade, uma associação terá de ter um tratamento diferente nas questões ligadas à 

publicidade. 

Deixo aqui um alerta, o atual regulamento também já tem isenções que devem ser 

divulgadas, tais como: Um estabelecimento comercial tem isenção de taxas se obedecer 

aos 60 cm de largura, em toda a fachada que compreende esse mesmo estabelecimento 

comercial. O presente regulamento tem reduções para as empresas que vão até 20% - no 

meu entender é pouco - e outras isenções concedidas às novas empresas. Esperamos que 

seja apresentado a esta Assembleia um regulamento de taxas mais amigo das empresas, 

dos cidadãos e de outras entidades. Essas taxas, se forem substancialmente reduzidas e 

acompanhadas de uma grande divulgação, podem traduzir-se numa maior receita porque 

desse modo todos irão pagar.  

Tenho dito.  

Intervenção do senhor deputado municipal Francisco Marques (PSD)  

Cumprimentou os presentes. 

Iniciou a sua intervenção dizendo que, por saber que o senhor Presidente da Câmara 

ouve o que a bancada municipal do PSD diz, retomava os temas com os quais terminou a 

sua intervenção no período de antes da ordem do dia na sessão anterior. Lembrou a 

entrevista na qual o senhor Presidente proferiu as seguintes frases: “o mais importante 

de alguém que exerce funções de eleito é saber ouvir. Quem não souber ouvir não está cá 

a fazer nada. Mais cedo ou mais tarde já sabe o destino que vai ter”. 

Assim, falou sobre a questão das águas e do saneamento, citando o senhor Presidente da 

Câmara quando, na mesma entrevista, afirmou o seguinte: “hoje em dia acredito que 

uma gestão de carater privado à frente de um serviço público, e aí poderá ser a 

concessão, terá menores custos e aumentará a qualidade do serviço”. Afirmou não 

acreditar nisto pois o sector em causa não conhece verdadeira concorrência, é um setor 

vital para as populações e determinante em termos da existência de uma democracia 

real. Justificou a afirmação referindo-se à evidência de que, no momento em que 

acontece uma concessão, ou uma privatização, não ficarão salvaguardados os direitos dos 

mais desfavorecidos, uma vez que o primeiro objetivo de uma entidade privada é a 

obtenção do lucro e muitas das melhorias na gestão que possam significar uma economia 

para o sistema, reverterão certamente e por esse motivo, para os acionistas da empresa. 

Aquilo que vê como objetivo no interesse de conceder este serviço a privados será – e é o 

que se vê por esse território fora - a antecipação de receitas que deveriam ser utilizadas 

em investimento na própria infraestrutura e que, desse modo, ficam na posse das 

Câmaras Municipais para outro tipo de investimentos, muitos deles sem que o território 

deles careça, pelo menos da forma como se materializam. Referiu novamente obras como 

a que poderá acontecer no Largo da República, os tais parques de estacionamento 
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subterrâneos e os túneis na rua Dr. João Soares. Haverá, certamente, alternativas a uma 

intervenção deste género, dando como exemplo o edifício degradado que existe no 

gaveto entre a rua Machado dos Santos e a rua Comandante Almeida Henriques e 

sugerindo que a Câmara o adquira e o requalifique, incluindo um silo nas suas garagens 

que são extensas e que possuem pés direitos consideráveis. Lembrou a sua integração na 

área de requalificação urbana, dizendo que, certamente, resolveria o problema do 

estacionamento com menos custos e com uma grande vantagem para a cidade, em 

termos de recuperação do seu património. 

Em relação à cobertura da avenida Heróis de Angola, independentemente da viabilidade 

construtiva e funcional deste tipo de solução, disse custar-lhe ver a Câmara a pensar 

numa obra que aparenta interferir numa concorrência entre comerciantes e um grande 

grupo económico. Parece-lhe não ser a estratégia mais adequada, a utilização de 

dinheiros públicos para interferir numa situação deste género. 

Quanto aos elevadores para o castelo, sendo crítico relativamente a esta opção, pensa 

que há soluções de muito menor impacto. Bastaria adquirir pequenos veículos de 

locomoção elétrica, sem qualquer necessidade de construção de infraestruturas e de 

gastos de recursos, tudo enquadrado num programa cujos objetivos o senhor Presidente 

da Câmara já enunciou, com a criação de um roteiro turístico que insiste numa visão do 

centro histórico como se de uma espécie de um parque temático pimba se tratasse, com 

mistura de eventos de caráter histórico e outros de caráter popular, nem sempre o mais 

adequado. 

Reafirmou a sua preocupação com estes assuntos pois os sinais que vão aparecendo a 

têm reforçado. Referiu a apresentação do plano de estratégico de mobilidade e 

transportes, apontando, com ironia, a coincidência de a equipa falar do Largo da 

República como sendo a sala de visitas de Leiria (que não o é), apresentando algumas 

ideias de reformulação da estrutura viária nessa zona, parecendo assim, continuar a estar 

subjacente o pôr em causa o património construído e não só. 

Disse ainda que partilha grande parte dos objetivos, concorda com muito do que ali se 

disse mas manifesta a sua preocupação com soluções que, com o seu lirismo e 

academismo, possam vir a complicar a vida dos cidadãos. Considera ser conveniente usar 

de cautela porque, por vezes, há a tendência para se dourar uma pílula e esquecer 

muitas funcionalidades básicas, interferindo depois com a vida dos cidadãos de forma 

dramática. 

Perguntou ainda quanto custará este plano estratégico de mobilidade. Um plano que 

apesar de ser meritório nem por isso é inovador em Leiria. Segundo parece, será o quarto 

ou quinto plano. Inovador será a sua implementação nas eventuais obras a realizar em 

Leiria. Questionou ainda se não teria sido viável a utilização do quadro técnico da Câmara 
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como alternativa menos onerosa, uma vez que a equipa é extensa, com técnicos de 

várias especialidades, que tem estado a trabalhar no plano diretor municipal há muitos 

anos. 

Referiu, por fim, a questão da atratividade turística, que a todos tem preocupado, e da 

ambição do senhor Presidente em candidatar Leiria a capital europeia da cultura. Afirmou 

que um território é atrativo, antes de mais, se forem preservados os seus fatores 

distintivos, tendo o cuidado de não deixar descaraterizar a cidade, as aldeias e as vilas, o 

património ambiental, a paisagem fora e dentro da cidade. 

Concluiu, deixando uma adivinha: qual é a freguesia qual é ela, na qual a motosserra 

camarária, na senda do seu lema madeireiro, se prepara (se não o fez já) para eliminar 

um carvalho centenário, integrado em parcela cedida ao domínio público para 

requalificação de um arruamento? 

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

O cheiro fétido é um sinal distintivo. Pode ser dos suínos, pode ser dos humanos. Leiria 

tem, de certa forma, um caso sério de porcaria entre mãos. 

O que dizer quando, apesar das promessas, de contratos e suas assinaturas, o grave 

problema da poluição das suiniculturas não tem fim à vista? O que dizer quando, apesar 

de tantos milhões investidos, os esgotos domésticos no rio continuam a ser vertidos? 

Como é possível que a ETAR das Olhalvas continue a despejar com preocupante 

regularidade esgoto pútrido para o rio? 

Como é possível que a ribeira do Amparo, nos Marrazes, se mantenha há dezenas de 

anos um canal de esgoto a céu aberto? E como é possível que da Quinta do Cabeço 

continuem ano após ano a correr esgotos também domésticos para o mesmo martirizado 

Rio? Tudo isto ao longo das margens onde centenas e centenas de pessoas se passeiam 

ou praticam exercício físico. 

São destruídos ecossistemas e biodiversidade e põe-se em risco a saúde pública. 

Pois é, não se trata só da ribeira dos Milagres e de alguns dos seus afluentes ou de outra 

qualquer ribeira ou ribeiro, nem são só os dejetos dos suínos mas são também os esgotos 

domésticos e na cidade. 

Outro bem leiriense sinal distintivo é a degradação de passeios e zonas para peões ou a 

sua inexistência. Um pouco por todo o lado onde existem os passeios estão esventrados, 

há pedras soltas sempre à espreita para pregar uma partida, há ervas e canaviais que 

crescem dificultando a passagem e criando perigos insuspeitados, há passeios que não 

existem e obstáculos diversos que não devia haver e há irregularidades, altos e baixos, 
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deformações sem conta, lancis escavacados, ratoeiras que atraiçoam e carros em mostra 

para serem comprados. 

Só não se enxerga vontade desta maioria para arranjar tudo isto, para que se possa 

caminhar sem preocupações e em segurança, para que mais ninguém parta os óculos, 

danifique o calçado, se estatele e rompa as calças ou, pior ainda, fique estendido e em 

mau estado, como aliás aconteceu há pouco tempo a um concidadão nessa nódoa urbana 

que é o Rego de Água.  

E há outros sinais muito próprios de Leiria, melhor dizendo da sua gestão autárquica, 

desta, do PS, e das anteriores, do PSD, e quando necessário também lá vai o CDS. 

São os parques e jardins que não há, é a sinalização e sinalética que escasseia, é o centro 

histórico arruinado, é um rosário de outras coisas. 

Mas dizem que há cultura, e tanta, tanta, que lá para 2027 haveremos de ser capital 

europeia da dita. Oxalá! 

Também já fomos uma das capitais europeias do futebol, em 2004. 

E já fomos a capital europeia do Atletismo. 

Neste mundo e nesta dita União Europeia há tanta coisa que é possível! Por exemplo, 

violar a vontade do povo grego e promover golpes de Estado, como na Ucrânia, na Síria, 

na Líbia, mesmo na Grécia, agora, e por todo o lado onde se achar por bem. 

Mas já não é possível nesta tal de União respeitar a vontade dos povos ou tributar os 

poderosos. 

Leiria – diz o senhor Presidente da Câmara – pode vir a ser Capital Europeia da Cultura, 

mas já não pode construir o mais que necessário Centro Cultural dos Marrazes, aonde 

deveria ser instalado o Museu Escolar, ser residente a Filarmónica e a sua Escola de 

Música, ter uma delegação da Biblioteca Municipal e onde deveriam ter lugar ações 

culturais que enriquecessem os leirienses das várias gerações.  

Vai haver dinheiro para elevadores para acesso ao castelo mas não pode haver dinheiro 

para esse relevante equipamento cultural da cidade, do concelho e também do país 

porque o Museu Escolar integra a Rede Portuguesa de Museus, tendo até sido o primeiro 

do concelho a integrá-la. 

Mas o PS não quer e portanto não pode ser feito. Aqui como em Lisboa, em Lisboa como 

em Bruxelas o que determina a possibilidade ou a impossibilidade é uma coisa a que se 

chama duplicidade de critérios. 

Deve ser por causa destes mecanismos de aplicação de critérios que com este PS nunca é 

possível comprar e preservar algum património concelhio, como é o caso da casa 

aceleradamente em ruínas do Lino António no Arrabalde da Ponte, ou as antigas 

instalações do Instituto da Vinha e do Vinho na Sismaria, que segundo se ouviu dizer até 

está, ou estava, com um preço em conta. 
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Mas obviamente que nada disto é cultura. Cultura é um Museu de Figuras de Cera. E não 

deve haver muitas coisas mais culturais do que uma reencarnação de D. Dinis e da sua 

rainha Isabel, muito apropriadamente prenhe de rosas no regaço. 

Mas não são as rosas que nos vão poder dar o título de capital europeia da cultura. É que 

há tão poucas rosas cultivadas nos tão escassos jardins leirienses! 

Com esta gestão Leiria tem garantido, por certo, o título de capital europeia da cultura 

escatológica. Atendendo ao duplo significado deste adjetivo é só escolher o que mais se 

adequar à realidade e a este discurso. E não precisamos de esperar por 2027. 

Esta nossa intervenção está, na forma, redigida em tom ligeiro, algo jocoso aqui e ali, 

sarcástico mesmo num ou noutro momento, mas as coisas são sérias, têm a ver com 

concepções de cultura e com o nosso devir coletivo. 

O PCP fica preocupado com estas concepções que não servem o concelho e as 

populações. No fundo, fogos-fátuos e muita lantejoula. 

Cultura é arte, preservação de monumentos, de saberes e fazeres; é experimentação, 

conhecimento, é tese e antítese; cultura é formação e elevação do indivíduo e do coletivo. 

Cultura é criação, espaços para criar e liberdade de criar. 

A cultura estimula os sentidos, dá prazer. Cultura é emancipação, uma coisa muito séria! 

Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

Cumprimentou os presentes. 

Manifestou, à consideração dos pares, a necessidade de esta Assembleia tomar uma 

posição política sobre um assunto transversal à sociedade do nosso país, no seu conjunto. 

Trata-se de um assunto de grande gravidade social, que tem grandes impactos sobre as 

famílias, de norte a sul do país, e que diz respeito à penhora sistemática que a 

administração fiscal faz cegamente em relação a tudo o que mexe e tudo aquilo que pode 

ter capacidade de ressarcir dívidas que os cidadãos, fruto de quatro anos de uma brutal 

política de austeridade, acumulam e muitas vezes os ultrapassam. A tudo isto acresce a 

narrativa do atual Governo de que o país está melhor porque supostos indicadores 

estatísticos revelam uma maior realização de valor do setor exportador nacional. Mas isso 

é feito sobre os escombros da sociedade, o empobrecimento generalizado das famílias 

portuguesas e à custa de situações trágicas. 

Transcrição: 

Medidas de Urgência Social: as casas de habitação própria não devem ser penhoráveis 

Dia 22 de Junho, 2015. A notícia fez caixa no Diário de Leiria: dois corpos, marido e 

mulher, foram encontrados mortos num veículo, num pinhal de Coimbrão. 

Segundo a notícia, o casal suicidou-se. Especulou-se sobre os motivos de tal atitude e 

somente o Diário de Leiria avançou a causa concreta que terá estado na origem do 

suicídio. Na semana anterior, encontrava-se o marido em casa quando chegou o senhor  
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agente de execução e os algozes do banco para procederem ao despejo da família da sua 

casa de habitação. A casa já havia sido adquirida pelo Banco em virtude do não 

pagamento da hipoteca, e eles lá estavam para tomar posse da mesma. Foi feito o 

despejo... 

Era costume o senhor vir buscar a mulher a Leiria onde esta explorava um atelier de 

costura, mas nessa 4.ª feira não apareceu. A senhora apanhou um táxi e ao chegar a 

casa viu os editais afixados pelo agente de execução na porta de casa e as fechaduras 

mudadas.  Nessa noite, dormiu em casa da mãe, uma senhora idosa que morava em 

frente à filha e que assistiu à tomada de posse da casa por homens de fato e gravata. 

No dia seguinte, o casal dirigiu-se ao banco onde lhes informaram que deveriam falar 

com o agente de execução, mas a casa já não era deles. Reverter essa situação implicava 

comprarem novamente a sua casa e para isso era preciso aquilo que o casal não tinha: 

dinheiro. 6ª feira, meteram-se no carro, foram para o pinhal e mataram-se - marido e 

mulher. 

Esta história é a mesma de milhares de famílias que, nos últimos anos, têm visto os seus 

rendimentos e bens penhorados e expropriados, por força de milhares de situações de 

insolvência que a política de austeridade brutal do governo da troika impôs à grande 

maioria do povo português. 

Privadas dos seus rendimentos habituais durante estes anos de austeridade e incapazes 

de continuar a cumprir com uma série de compromissos, milhares de famílias têm sido 

alvo de penhoras de bens, incluindo a penhora da sua habitação própria e permanente. 

O Estado, através da Autoridade Tributária tem sido um dos principais executores de 

penhoras, em particular penhoras sobre a habitação. 

Os imóveis são, na verdade, o principal bem que é penhorado e vendido. Segundo dados 

da própria Autoridade Tributária, até ao final de setembro de 2014, foram iniciados 

66.605 procedimentos de venda de imóveis, 29.323 procedimentos de venda de 

automóveis, 3.181 procedimentos de venda de valores e outros rendimentos e 46 

procedimentos de venda de partes sociais em sociedades. 

A preponderância de imóveis nos bens que são penhorados pela Autoridade Tributária 

confirma o diagnóstico sobre a perda de rendimento das famílias. As Finanças respeitam 

uma ordem pela qual procedem à penhora: rendas, contas, depósitos bancários e outros 

créditos; depois, salários; a seguir avançam sobre bens móveis e, em particular, 

automóveis; e só em última instância avançam com a penhora sobre bens imóveis. 

Quando se avança à penhora do imóvel, este é já um recurso de fim de linha, que mostra 

que estas famílias já não tinham mais nenhum bem e que a habitação era ainda o que lhe 

restava. São famílias que perderam tudo e que, com estes procedimentos de penhora, 
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perdem ainda a única coisa que lhe restava e pela qual trabalharam, em muitos casos, 

muitos anos da sua vida. 

Proteger as famílias a quem já tudo foi retirado, deve significar que, no mínimo, elas não 

podem ficar sem a sua casa. Por isso mesmo sustenta-se que, não só no caso de 

processos fiscais, mas também no caso de processos civis, a habitação própria que tenha 

como fim a residência permanente de cada família deve ser considerado um bem 

impenhorável.  

Passos Coelho e Paulo Portas têm vindo a repetir que o país está melhor, mas esta dura 

realidade, da espoliação pela penhora, que representa nas circunstâncias atuais a maior 

das crueldades, constitui o maior desmentido duma narrativa em que já poucos 

acreditam. 

Assim, a Assembleia Municipal de Leiria, reunida em 26 de Junho de 2015 em sessão 

ordinária, decide: 

Manifestar a sua profunda consternação pelos trágicos acontecimentos que vitimaram a 

família em causa e endereçar-lhe os mais sentidos pêsames pela situação dramática que 

atravessa; 

Recomendar que a Assembleia da República promova uma alteração legislativa urgente 

tendo em vista reclamar do Governo a adoção de medidas de urgência com caracter 

legislativo que garantam a impenhorabilidade da habitação própria e permanente, 

salvaguardando as muitas situações que ainda podem vir a ocorrer e evitando que este 

bem possa vir a ser penhorado em processos de execução de dívida, alterando em 

conformidade o Código de Procedimento e de Processo Tributário e o Código de Processo 

Civil. 

Propor, junto do Governo, que este dê instruções estritas à Administração Fiscal para que 

suspenda, com efeitos imediatos, a penhora de bens imóveis por dívidas quando aquelas 

incidirem sobre a habitação própria e permanente das famílias sobre endividadas; 

Enviar a presente Moção à Assembleia da República, ao Governo, ao Ministério das 

Finanças, aos partidos com representação parlamentar, à Presidência da República e aos 

órgãos de comunicação social nacionais, regionais e locais. 

Intervenção do senhor deputado municipal Pedro Melo Biscaia (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Subscreveu as muitas preocupações elencadas na carta dos moradores da Gândara dos 

Olivais, localidade onde trabalha. 

Deu conta a esta Assembleia acerca da sessão de apresentação das linhas orientadoras 

de elaboração do Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes de Leiria – já assinalado 

pelo senhor deputado Francisco Marques – que no dia 25 de junho se realizou nas 

instalações do estádio municipal. 
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Saudou o formato do encontro, nomeadamente a variedade dos temas, a diversidade  e 

os convites a alguns autores do concelho, que têm alguma intervenção neste domínio e 

que compareceram em grande número. 

Foi  promovido o levantamento de questões mais preocupantes nesta área de intervenção 

e sublinhadas sugestões para serem ponderadas aquando da elaboração do Plano. 

Trata-se da 1.ª fase, de caraterização e diagnóstico, seguindo-se a fase 2 de definição da 

estratégia de intervenção e a fase 3 para apresentação da versão final do Plano, em 

tempo oportuno. Deste encontro surgiram algumas ideias consensuais ou, pelo menos, 

que foram aceites maioritariamente. Delas destacou – a título de exemplo – a 

necessidade de articular este importante instrumento de planeamento com o PDM e a 

conveniência de perspetivar a articulação do plano com as estratégias intermunicipais dos 

concelhos limítrofes. 

Realçou que foram sublinhados os princípios da coesão e da democraticidade da 

mobilidade e da acessibilidade através de uma verdadeira rede transportes públicos, que 

de rede só tem o nome pois que de meras carreiras se tratam; a necessidade de 

desenvolver formas de intermodalidade, por exemplo com o caminho de ferro, e de 

modernização das condições de acessibilidade; a urgência na intervenção na qualidade da 

mobilidade pedonal, nomeadamente nos passeios e na segurança de peões; o incentivo 

ao uso de outros meios alternativos de transporte; a implementação de campanhas de 

sensibilização para a utilização do transporte público. 

Acentuou que ficou provado que os cidadãos querem mesmo participar na definição das 

políticas concretas do concelho e que têm sugestões interessantes e críticas muito 

pertinentes. Espera-se, por isso mesmo, que esta meritória ação não seja uma flor de 

lapela, mas que constitua um passo consciente e consistente na gestão urbana do nosso 

concelho. 

Intervenção do senhor deputado municipal João Paulo Leonardo (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Disse que os últimos tempos têm sido pródigos em grandes anúncios, como é o caso do 

elevador para o castelo e o Leiria, Capital Europeia da Cultura, que lhe parece uma boa 

ideia se bem sustentada e com uma candidatura bem feita. 

Falou ainda da obra da variante dos Capuchos, projeto recente que foi alvo de alterações 

aprovadas em reunião da Câmara, que retirou obra ao que estava aprovado e cujo 

projeto foi cofinanciado pela União Europeia. O valor da alteração foi de cerca de 80 mil 

euros e respeita à diminuição de um muro de suporte de terras.  

Na referida alteração foram também aprovadas obras a mais, com comparticipação a 

100% pelo erário público pois suportadas integralmente pela Câmara e no valor de 80 mil 

euros. 
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Perguntou qual a razão dessa alteração num projeto tão recente e na fase final da obra, 

que tem sido alvo de análise aprofundada e se foi para benefício de algum loteamento 

imobiliário. A ser caso, qual a contrapartida para a Câmara Municipal. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Luís Santos (PCP) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Sobre a situação de Monte Real 

Atingido também pelas duras consequências da política de direita que os partidos do arco 

da destruição e do empobrecimento – o PSD, o CDS e o PS – em concubinato com a 

famigerada troika estrangeira fizeram despejar sobre os trabalhadores, o povo e as micro 

e pequenas empresas de Portugal, o concelho de Leiria tem vivido - para lá disso - uma 

gravíssima anormalidade económica e social naquele que deveria ser um dos principais 

espaços de desenvolvimento económico local, tal o potencial com que para o efeito foi 

dotado pela natureza. Falamos de Monte Real. 

Há um ano atrás dizíamos aqui que “a situação que se vive em Monte Real e na economia 

que se desenvolve em torno do termalismo nesta estância é da maior gravidade”. E 

acrescentávamos que não era “nada que, infelizmente, não se adivinhasse, face à falta de 

vontade política do Governo e ao baixo nível de empenho da Câmara Municipal na defesa 

das populações e do desenvolvimento do concelho”. 

Um ano depois aí temos tudo não na mesma mas antes muito pior. As termas não 

abriram e, com toda a probabilidade, não irão abrir este verão. Consta que precisam de 

grande reabilitação e que, ironia das ironias, os chamados investidores não têm dinheiro 

para investir.  

A Natureza, com as suas leis, pode ter uma quota-parte da responsabilidade, mas todos 

sabemos que é pequena. A grande responsabilidade é política. Por isso, também há um 

ano dizíamos – e mantemos – que “com a desastrosa política deste governo do PSD/CDS 

e o deixa-andar desta Câmara do PS, Monte Real, as empresas, os trabalhadores e as 

populações, estão a sofrer as consequências, sobretudo de políticas que não cuidam do 

interesse das comunidades locais”. 

E quanto à política municipal, não podemos deixar de denunciar a desqualificação urbana 

em que Monte Real já há muito se encontra e a destruição dos antigos pinhais sem que 

qualquer zona verde pública tenha sido construída para lazer e por razões de paisagismo 

urbano de zona termal, enquanto outras estâncias termais viram o espaço público 

qualificado e aumentada a sua capacidade de atracão. 

Monte Real tem perdido qualidade. Não deixa de ser simbólico disto mesmo o estado 

decrépito e de semiabandono em que se encontram as entradas em Monte Real. E as 

responsabilidades são do PSD, do CDS e do PS. 
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Não podemos ficar calados nem quietos. Por isso, para além de exprimirmos a nossa 

solidariedade aos trabalhadores, à população e aos micro e pequenos empresários de 

Monte Real vimos exigir ação no sentido de que se encontre uma solução económica e 

socialmente justa para este problema. 

E temos de tirar ilações mais gerais destes processos de privatização via concessões, 

como é o caso da exploração termal. A grande lição, que afinal de contas estamos fartos 

de saber, é que quando a coisa corre bem para os lucros dos concessionários estes são 

uns grandes investidores, “empreendedores” e até “beneméritos”, mas quando a coisa 

exige investimento mesmo, então nesse momento raramente há dinheiro. Vale para as 

Termas de Monte Real, como vale para a TAP, para a exploração da água, etc. 

Intervenção do senhor deputado municipal Mário Jerónimo de Carvalho (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Esclareceu que a situação das termas de Monte Real não corresponde exatamente ao que 

foi dito pelo senhor deputado do PCP. 

Transcrição: 

Vale do Lis 

Vou usar da palavra, para falar de um assunto recorrente, o qual tem a ver com o Vale do 

Lis. 

Por diversas ocasiões, tem sido alertada esta Assembleia para situações sempre 

associadas a catástrofes já ocorridas no Vale do Lis.  

Hoje não falarei de situações ocorridas, mas de alertas para situações com muito forte 

probabilidade de voltarem a acontecer.   

Fazendo parte dos órgãos sociais da Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do 

Lis, parece-me elementar não ser demais recordar as diversas iniciativas que têm sido 

promovidas por esta Associação de Regantes, tendo em vista sensibilizar as diversas 

entidades dos problemas associados ao Vale do Lis, nomeadamente quanto ao estado de 

degradação das diversas infraestruturas de rega e de escoamento das águas pluviais.   

Destaco dessas iniciativas recentes, a organização das Jornadas de Debate sobre a 

Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Lis, realizadas em Monte Real a 07 de Abril de 2014, 

o patrocínio da constituição da associação PINEA - Associação Florestal Litoral a 14 de 

Junho de 2014, e mais recentemente, a participação na conferência integrada nas 

comemorações do Dia Mundial do Ambiente, realizada a 05 de Junho de 2015 em Leiria 

sob o tema, Gestão Integrada dos Recursos Hídricos na Bacia do Lis. 

Estas iniciativas têm permitido a tomada de consciência pelas diversas entidades de que a 

gestão do Vale do Lis, é um problema de responsabilidade coletiva e não um problema 

individual como tem acontecido até aqui, em que todos os gastos, nomeadamente de 
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bombagem das águas do vale para o rio Lis, têm sido suportadas pela Associação de 

Regantes, quando de facto essa responsabilidade não é sua, ou pelo menos inteiramente.  

Como certamente estarão recordados em 2013, o Vale do Lis sofreu o efeito das cheias 

que causaram graves prejuízos em termos agrícolas, industriais, desportivos e ao nível do 

turismo, com especial relevância na zona de Monte Real. 

Para melhor se compreender a amplitude da situação e dos gastos associados para a 

Associação de Regantes, convém recordar que toda a água que entrou no vale teve que 

ser bombada. Como as bombas da estação elevatória das Salgadas ficaram submersas, 

houve necessidade de recorrer a bombas de rega, as quais não são adequadas à função. 

Para a reparação dos rombos causados pelas cheias, foi então submetido uma 

candidatura ao abrigo do Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos em nome da 

Associação de Regantes, que embora, conforme despacho do Senhor Secretário e Estado 

do Ambiente, tenha uma comparticipação próxima dos 100 %, implicou um forte 

endividamento por parte da Associação, e de cujos valores não foi ainda ressarcida.  

Ora, como atrás se referiu, as bombas da Estação das Salgadas ficaram inoperacionais, 

não dispondo a Associação de Regantes de verbas que lhe permitam fazer face à sua 

reparação e/ou substituição. 

É perante este enquadramento que venho alertar V. Exas. para o facto da forte 

possibilidade da ocorrência de problemas sérios de inundação de parte do Vale do Lis, na 

zona de Monte Real, uma vez que neste momento não existe, por parte da Associação de 

Regantes, capacidade de bombagem das águas que entrem no vale, como de resto não é 

esse o seu objetivo. 

Importa ainda recordar os gastos elevados que foram suportados pelo município na 

reposição do campo de jogos de Monte Real e os suportados pelas Termas de Monte Real 

com vista à sua operacionalidade, e que se nada for feito, urgentemente, repito, 

urgentemente, às primeiras chuvas, correm sérios riscos de ir por água abaixo. 

Depende da dinâmica, da vontade e da responsabilidade das várias instituições que tais 

prejuízos não voltem acontecer, atribuindo ao que atrás foi dito a urgência que o caso 

merece. 

Partilhando o ditado de que mais vale prevenir do que remediar, exortam-se os 

responsáveis para a rápida tomada de decisões com vista ao seu envolvimento no 

encontrar de soluções de compromisso que possibilitem evitar catástrofes como as 

ocorridas no passado recente. 

Intervenção do senhor deputado municipal João Paulo Costa (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Convidou os pares a refletir sobre o tema que veio apresentar que, por força das 

circunstâncias, é de todos os partidos e de todos os membros desta Assembleia. 
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Transcrição: 

Moção: Estratégia Leiria Sustentável 2025/2050 

Dedico com amor o Leiria Sustentável ao Afonso da Costa Rosa, e a todas as futuras 

gerações de leirienses. 

Da Introdução: 

Hoje e agora, mais do que pensar na nossa própria sobrevivência, importa sobretudo 

reconhecer o nosso passado e a forma como fomos cometendo as maiores atrocidades 

para com o planeta. A continuar este caminho, inevitavelmente chegaremos ao ponto de 

não retorno e não conseguiremos evitar o nosso maior falhanço: impedir que as próximas 

gerações e uma larga maioria dos seres vivos venham a ter o direito à vida nas mesmas 

condições que nós tivemos até aos dias de hoje. E não será pela nossa reduzida 

expressão no panorama global que vamos acreditar que não temos aqui qualquer papel. 

Nós temos a responsabilidade, o dever e o imperativo de agir. Hoje assumimos o nosso 

devir e fazemos de todos os Leirienses, homens, mulheres, jovens e crianças, líderes no 

maior desafio de que há memória na nossa história, na história de Leiria e sobretudo na 

história do Mundo. 

Hoje honramos todos e assumimos a capacidade de construir um futuro. Hoje damos o 

passo que temos que dar numa nova direção. Hoje mudamos e fazemos história, porque 

hoje começa o nosso futuro, o futuro de todos nós, o futuro de Leiria e do mundo. 

Do Teor (e das medidas): 

A Assembleia Municipal de Leiria aprova hoje, a 26 de Junho de 2015, as medidas infra, e 

estabelece o compromisso do Município em executar e honrar as mesmas, cumprindo até 

2025/2050 os resultados igualmente infra descritos, honrando o mais nobre valor para 

com as próximas gerações de Leirienses e de todos os homens: 

Dos Recursos: 

1.1 O Pinhal de Leiria. O Município procurará aumentar em área o Pinhal de Leiria. E 

procurará criar e aumentar, zonas protegidas do Pinhal de Leiria, contribuindo para o 

nascimento e a evolução de ecossistemas naturais; 

1.2 O Rio Liz e demais recursos hídricos. O Município procurará limpar e cuidar do Liz e 

demais recursos, evitando quaisquer formas de poluição direta e indireta. E procurará 

promover, interferindo ao mínimo, o nascimento e evolução de ecossistemas naturais; 

1.3 O Pedrogão. O Município de Leiria deverá considerar a Praia do Pedrogão e toda a sua 

envolvente como um recurso natural próprio e específico, procurando doravante 

requalificar o meio urbano e integrar a Praia a poente com o mar, protegendo a praia, e a 

nascente com o pinhal promovendo uma interligação dos mesmos; 

1.4 Dos recursos em geral e nas diversas freguesias; O Município de Leiria deverá apoiar 

as freguesias nos combates: à poluição e ao abandono das terras, incluindo as agrícolas; 
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Da Mobilidade: 

2.1 O Transporte Público Regional e Nacional será retirado do centro da Cidade; 

2.2 O Transporte Público Local deverá ser híbrido e ou elétrico, alcançando na próxima 

década a renovação de 50% da frota e concluindo até 2050 a completa renovação da 

frota. 

2.3 Os veículos híbridos e elétricos são autorizados a circular em todas as zonas da 

cidades, incluindo zona histórica e demais zonas de acesso condicionado (por razões de 

quaisquer perturbações); 

2.4 Os veículos híbridos e elétricos são isentos de qualquer taxa referente ao 

estacionamento público. Para o efeito são ainda criados estacionamentos próprios e 

privilegiados, e com a possibilidade de carregamento rápido; 

2.5 O Município, no âmbito da substituição dos seus veículos mais ineficientes, privilegiará 

a opção híbrida ou elétrica; 

2.6 O Município, no decurso da próxima década, deverá apoiar e aumentar a rede de 

circulação pedonal e ciclável, para os mais diversos fins, procurando uma plena 

integração com o ambiente; 

2.7 O Município procurará instalar uma rede de conforto, através de mobiliário urbano 

próprio, para o estacionamento seguro de bicicletas; 

2.8 O Município procurará relançar uma rede pública de bicicletas gratuitas e disponíveis 

para todos os cidadãos; 

2.9 O Município criará um sistema de incentivo para a aquisição de bicicletas, destinadas 

à mobilidade urbana, para todos os seus funcionários e para todos os estudantes do 

ensino secundário e superior em Leiria; 

2.10 O Município criará um sistema de incentivo destinado à renovação da frota de Táxis 

de Leiria para veículos híbridos e elétricos; 

2.11 O Município criará um sistema de incentivo destinado à renovação das frotas das 

pessoas e famílias, com domicílio em Leiria, para veículos híbridos e elétricos. 

Das Pessoas, da Educação e da Cultura: 

3.1 O Município passará a celebrar o dia 22 de Maio, o dia do Planeta, homenageando 

anualmente a nossa maior riqueza e celebrando o nosso novo devir; 

3.2 O Município organizará uma sessão de conferências, em conjunto com as Escolas e 

Associações da área, destinada a promover o debate sobre a Sustentabilidade; 

3.3 Simultaneamente, será organizada uma exposição abrindo espaço para a promoção 

de entidades na área da sustentabilidade e do ambiente; 

3.4  O Município criará um jardim na cidade tendo como principal funcionalidade o lazer, e 

procurando assim uma utilização plena do mesmo por parte dos Leirienses; 
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3.5  O Município desenvolverá uma “circular verde” na cidade, ligando o jardim ao 

percurso polis, passando pela ESTG e continuando o mesmo sem interrupções em torno 

de toda a Cidade. Esta circular constituirá um importante instrumento no planeamento e 

desenvolvimento urbano; 

3.6 O Município criará um sistema de apoio para todas as famílias, com domicílio em 

Leiria, que utilizam ou que venham a utilizar fontes de energia limpa. 

Das Empresas e da Economia: 

4.1 O Município criará um sistema de apoio para todas as empresas e associações, 

sediadas em Leiria, que têm ou que venham a ter como objeto a promoção dos fins 

diretos previstos neste documento, (sendo os primeiros, no tempo, privilegiados sobre os 

demais); 

4.2 O Município criará um sistema de apoio para todas as empresas e associações, que 

utilizam ou que venham a utilizar fontes de energia limpa na execução da sua actividade, 

(sendo os primeiros, no tempo, privilegiados sobre os demais); 

4.3 O Município instalará uma rede de iluminação eficiente, inteligente e apenas com 

recurso a fontes de energias renováveis. 

Da Conclusão (e dos objetivos): 

A Assembleia Municipal de Leiria aprova hoje, a 26 de Junho de 2015, as conclusões infra, 

e estabelece o compromisso do Município em alcançar as mesmas, até 2025/2050. Estes 

são os nossos maiores objetivos enquanto Município, e representam a nossa “Carta de 

Princípios para a Sustentabilidade”: 

Até 2050 o Município de Leiria estará continuamente empenhado em acabar 

definitivamente com todos os seus problemas ambientais. 

Até 2050 o Município de Leiria estará continuamente e igualmente empenhado em limpar 

e preservar os seus recursos naturais. 

Até 2050 o Município de Leiria estará continuamente e igualmente empenhado em 

promover a natureza e biodiversidade. 

Até 2050 o Município de Leiria dependerá a 100% de fontes de energias renováveis, 

abandonando o consumo de energia proveniente de fontes poluidoras. 

Até 2025 o Município de Leiria procurará levar os presentes princípios a todos os 

Municípios com o qual tem acordos de geminação. 

Até 2025 o Município, estabelece esta carta como o seu principal instrumento de 

condução de toda a sua atividade e criará, entendendo necessário, um Conselho e/ou 

uma Agência para apoio na prossecução das medidas supra e demais que se venham a 

enquadrar na Presente Carta.  
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Até 2050 o Município e ao longo do tempo, procurará, desenvolvendo trabalho, 

concretamente as medidas supra e demais que se venham a enquadrar na Presente 

Carta, e ir alcançando, gradualmente, os objetivos supra. 

Da Disposição Final: 

O presente documento deverá ser revisto e a ação do Município acompanhada, pela 

Assembleia Municipal e demais entidades, anualmente. Na alteração, o esforço deverá ser 

apenas no sentido de ir adicionando medidas, dentro do espírito presente na Carta de 

Princípios para a Sustentabilidade 2025/2050. 

O presente documento deverá ser comunicado a todas as entidades administrativas e 

políticas portuguesas, no sentido de promover os objetivos hoje proclamados.  

Concluiu dizendo que não há nenhuma cidade no país, na Europa ou no mundo, que 

tenha assumido “deixar de poluir este ano”. Está nas mãos desta Assembleia o poder de 

dizer ao país, à Europa e ao mundo que Leiria consegue e fará melhor até 2050. 

Dedicou este documento ao sobrinho que nascerá em breve e que em 2050 terá 

exatamente a mesma idade que o tio tem hoje. 

Intervenção do senhor deputado municipal Artur Rogério de Jesus Santos 

(Presidente da União de Freguesias de Colmeias e Memória) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Conforme a minha ultima intervenção nesta Assembleia, pretendo ser um elemento ativo 

na defesa da coisa pública, apresentando contributos reais assentes em necessidades da 

minha freguesia, e que se alargam a todo o nosso concelho. 

Vou dirigir também algumas palavras aos deputados aqui presentes, para os quais desde 

já lhes peço desculpas se porventura se sentirem ofendidos pois não é essa a minha 

intenção. Pretendo sim, com a minha intervenção, alertá-los para o facto de que o 

Concelho não é só a cidade de Leiria, e que os problemas vão muito para além desta 

cidade, convidando-os apresentar propostas e sugestões coerentes com as necessidades 

da nossa região, renegando para segundo plano a conveniência político-partidária. Está 

em causa o futuro da nossa região e de quem nos sucede, e que nós teimosamente 

ignoramos. 

A todos vós aqui presentes, deixo uma sugestão: participem nas assembleias dos 

pequenos deputados, onde as propostas por eles apresentadas vão de encontra ás reais 

necessidades, filtradas de interesses políticos. 

Como costumo dizer, o meu país tem tudo para ter sucesso. Bons solos, bom clima, uma 

enormidade de costa atlântica, gente inteligente e empreendedora, infelizmente faltam 

homens com sentido de estado para nos governar.  
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É neste ponto que deveremos fazer a diferença, fazendo-nos ouvir através de proposta de 

bom senso, devidamente alicerçadas capazes de fazerem jus ás necessidades do nosso 

concelho. Temos a obrigação de apoiar pessoas com a capacidade para desenvolver a 

atividade política, que vá de encontra aos interesses das populações, e nunca para fazer o 

jeito a este ou aquele quadrante político, o que aliás já se verificou nesta Assembleia na 

corrente legislatura. Esta é o tipo de politica no qual não me revejo. Quem tem mérito por 

desempenhar determinadas funções, nunca em tempo algum deve ser substituído para 

fazer o “jeito” à outra parte política. Precisamos de homens com vasta experiencia de 

vida, disponíveis para transmitir todo o seu conhecimento em prol do bem comum. 

Senhor Presidente da Câmara, Raul Castro, calculo que entre todos os aqui presentes, se 

existe alguém exposto a pressões, uma dessas pessoas é claramente V/Exa. Muitas delas, 

pressões positivas que reivindicam necessidades que ao longo de muitos anos têm sido 

esquecidas, como por exemplo foi o saneamento na minha freguesia, a rede viária, as 

zonas industriais, o PDM, a exploração de argilas e de areias, em detrimento de muita 

obra supérflua realizada na cidade. Felizmente, nota-se claramente um clima de 

mudança, especialmente em algumas freguesias que se encontravam esquecidas - como 

era o caso de Colmeias e Memória - onde se pode constatar atualmente intervenções na 

execução do saneamento, o que originou o asfalto de algumas ruas que se encontravam 

num estado deplorável. Nota-se também, o empenho da vereação, com especial 

incidência nos pelouros com mais exposição pública, uma rivalidade salutar em querer 

mostrar obra e encontrar soluções para a resolução dos problemas existentes, ao 

contrário do anterior mandato, onde era mais fácil constatar o bloqueio à realização e 

resolução dos mesmos problemas por parte de determinados vereadores. É certo que 

estas intervenções em muito se deve ao dinamismo dos executivos das juntas de 

freguesia, que através de muita persistência, conseguem levar a água ao seu moinho, 

como se diz na gíria. No entanto, e no seguimento das notas anteriores, enalteço 

publicamente a postura do Vereador Lino Pereira e do Vereador Ricardo Santos, não 

desprestigiando os outros vereadores, pela forma em como têm implementado algumas 

mudanças, na tentativa de alterar alguns vícios de conivência e correlativos, instalados no 

Município. Afirmo categoricamente que esta transfusão de dinâmica nos canais deste 

Município foi o revigorar da pujança de uma instituição que se encontrava em descrédito. 

Teço estas afirmações não por questões de bajulação mas por razões óbvias, dado o 

empenho responsável destes Vereadores na tentativa da resolução dos problemas 

existentes com a exploração de saibros, britas e argilas na minha freguesia. É certo que 

se advinha um caminho longo e extremamente sinuoso, mas é o início de algo que nunca 

fora iniciado, e que sempre foi da responsabilidade do município.  
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Senhor Presidente Raul Castro, sei que é o rosto de todos nós eleitos, é o principal 

responsável pela mudança neste Município. Sinto também, que por detrás dessa face que 

mostra intransigência, se encontra um homem de gestão e benevolente, com muita 

vontade de mostrar obra, ignorando em parte as pressões politicas e dos executivos das 

Juntas de freguesia. Foge habilmente à discussão de assuntos e de propostas pertinentes. 

No entanto, estas ficam no seu subconsciente, acabando por as trazer ao debate público.  

Prova desta minha explanação, tem sido os vários convites públicos e pessoais que lhe 

tenho endereçado, no sentido de se iniciar um trabalho direcionado ao cadastro da 

propriedade, proporcionando uma atualização ao IMI rústico, que vai beneficiar a receita 

das juntas de freguesia rurais, tendo como principal objetivo a requalificação dos 

caminhos vicinais e a defesa da floresta contra incêndio. Confesso que fiquei 

agradavelmente surpreendido, quando focou este tema como sendo uma necessidade no 

colóquio organizado pela ANAFRE no estádio municipal Dr. Magalhães Pessoa. 

Pretendo agora apresentar três sugestões que se reportam de interesse para outras 

freguesias e que carecem de um tratamento especial da parte do senhor Presidente, e o 

possível contributo futuro de toda esta Assembleia. Ciente das suas capacidades, sei que 

fará o encaminhamento devido ao que passarei a expor, afim de se obter os melhores 

resultados. 

Abate, corte, área de carregamento de árvores.  

É urgente tomar medidas que permitam controlar a utilização dos caminhos públicos, 

vicinais e camarários, tal como o espaço destinado ao armazenamento para carga das 

árvores abatidas e das ramadas. A saber, os caminhos vicinais são utilizados por 

maquinarias pesadas, que os destroem por completo, em especial no período de inverno. 

Quando nos apercebemos é tarde demais, pois a esmagadora maioria das empresas não 

são da freguesia ou mesmo do concelho. Executam pilhas de toros de árvores junto às 

vias alcatroadas com tal dimensão que colocam em risco pessoas e bens, tendo já se 

verificado alguns desmoronamentos para as faixas de rodagem. Procedem também ao 

amontoado de ramagens, alguns deles junto às vias alcatroadas com tal à vontade, que 

dá a sensação que são donos de tudo. Destroem as bermas das faixas de rodagem, 

deixando-as impregnadas de lixo, tal como as valetas. É tempo de dizer basta, criando 

um regulamento próprio das autarquias, onde se demarque os locais de carga, o período 

do ano onde podem ser abatidas e recolhidas as árvores, tendo em conta as condições 

climatéricas e as acessibilidades, devendo sempre, e repito, devendo sempre, as juntas 

de freguesia ser informadas da intenção do corte e o nome da empresa que irá proceder 

ao abate.   

Acesso à auto estrada no Lugar do Barracão/Meirinhas. 
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Sobre este ponto é tempo de unir esforços e interesses, reivindicando o que é sem 

sombra de dúvidas uma maior valia para os concelhos de Leiria e Pombal. Não se 

compreende de todo, como se fazem acessos a esta via que não são utilizados em 

detrimento de um acesso que para além de aliviar o tráfego na N/1, representa uma 

maior valia para as industrias locais como são, por exemplo, Adelino Duarte da Mota, 

Transportes Pombalense, Roca, Transbarracão, Litoprel e outras mais. Se for necessária 

pressão politica, que se faça, pois outros também o fizeram conseguindo os objetivos. 

Zonas industriais destinadas à criação suinícola. 

Senhor Presidente, em conversas informais tenho lhe referido da necessidade de alterar o 

conceito atual deste tipo de indústria. Não sei se tem poderes para o efeito mas, no caso 

de os ter, seria de bom grado serem debatidas ideias e projetos que pudessem de alguma 

forma alterar o conceito ainda existente que entendo por obsoleto, onde alguns 

empresários do ramo prevaricam com atentados ao meio ambiente e à saúde publica. 

Ainda na semana passada, fui informado da existência de um suíno morto em 

decomposição na ribeira de Agodim. Isto só vem confirmar que na realidade existe 

atualmente empresários neste sector que não merecem ter as suas explorações ativas. 

Nos últimos anos, temos assistido à reforma de muitos sectores. No entanto, na nossa 

região, e falo pela minha freguesia onde atualmente existem mais de 30 suiniculturas 

ativas, persistem explorações a passar de mão em mão, desenquadradas dos tempos 

atuais. 

Não pretendendo de todo me sobrepor a V/Excelência. Reforço aqui, no entanto, o que 

entendo ser uma necessidade, assente na delineação de espaços destinados à produção 

suinícola, onde os dejetos seriam tratados numa ETAR construída para o efeito, os 

resíduos aproveitados para produção de estrumes, os gases originados pela fermentação 

para produzir eletricidade ou biogás, que por sua vez seria utilizada em proveito próprio 

na eletrificação ou aquecimento nas unidades de produção. Seria necessário associarem-

se? Pois que o fizessem! 

Desde já, coloco-me à sua disposição para o que for necessário relativamente a estes 

assuntos. 

Tenho dito.  

Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

Questionou o senhor Presidente da Mesa acerca de qual o procedimento a aplicar para 

que os membros se pronunciem sobre a proposta de estratégia territorial até ao ano de 

2050, distribuída pelo senhor deputado municipal João Paulo Costa, da bancada municipal 

do PSD. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, respondeu que o 

assunto será tratado após a última intervenção. 
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Intervenção do senhor deputado municipal Acácio de Sousa (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Leiria e o ranking dos municípios 

Faz-nos bem vermos reconhecido o bem estar que conseguimos ajudar a construir e 

usufruir, apesar de nem tudo estar bem. Há o desemprego, as dificuldades económicas de 

famílias e empresas, mas mesmo assim, a visão de confiança otimista não se deve 

perder. 

Em Leiria, agentes económicos, culturais, culturais, desportivos, de solidariedade social e 

a população em geral muito têm feito para estarmos melhor, pese embora diferenças de 

opinião quanto a alguns critérios, isso mesmo confirma-se num estudo recentemente 

publicado por uma empresa da especialidade, num ranking de 308 municípios que 

assentou em indicadores de atratividade para os negócios, turismo e talento. 

Estando a Região Centro numa escala média do País, no que toca a estes indicadores, 

Leiria destaca-se claramente nos resultados obtidos. Na Região, é a 1ª nos indicadores de 

bem viver; a 2ª para negócios e a 7ª para visitar, ficando na média geral, apenas atrás 

de Coimbra. 

Já a nível nacional, é a oitava na conjugação daqueles indicadores, sendo a 6ª na área de 

negócios, tendo subido 2 lugares em relação ao ano anterior, e a 3ª com qualidade de 

vida, tendo descido aqui um lugar.  Está mais em baixo, em 29º lugar, o que parece 

impor um acelerador para subirmos mais nesta classificação geral. 

Sabendo que o trabalho aturado que tem sido desenvolvido na área cultural e turística a 

nível local, só dará resultados a médio prazo, para os visitantes ainda não se fez sentir 

este trabalho dedicado no apelo aos turistas, mas estamos convencidos que lá chegará. 

Já aqui falámos na visão distanciada do Turismo Centro em relação a nós, mas: 

-  Vamos ter um museu modelar a curto prazo que pode potenciar uma verdadeira rede 

museológica concelhia; 

- Esperamos ter, entretanto, resolvida as acessibilidades ao castelo; 

- Aproxima-se a revitalização do Centro Histórico com a memória da antiga judiaria; 

- Há exemplos e condições para manifestações culturais de qualidade diferenciadora e 

também numa perspetiva de inclusão; 

- Temos unidades que podem potenciar o turismo de saúde e o turismo de negócios; 

- Justifica-se o investimento no ambiente e na bela paisagem natural que temos (Lapedo, 

Sr.ª Monte, Pedrogão, etc); 

- Ao associativismo cultural e desportivo justificam-se os apoios para boas condições de 

trabalho, mas com exigência nos resultados e sem a concorrência direta por parte das 

estruturas municipais. 
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Assim, tudo isto irá aproximar irreversivelmente uma boa política municipal do turismo 

cultural sem cedências meramente comerciais e tudo isto irá inverter seguramente a 

menor taxa de visitantes e Leiria subirá ainda mais nestes rankings. 

Os leirienses nascidos cá ou os aqui dão o seu contributo de trabalho, estão de parabéns, 

como estão de parabéns os munícipes que trabalham em muitas empresas, em muitas 

associações, nos serviços públicos de qualidade reconhecida, e ainda o próprio Município 

de Leiria onde deve ser regulada a justa distribuição dos recursos existentes que leva a 

estes notáveis resultados. As grandes potencialidades estão cá, o bom trabalho do 

Município de Leiria continuará a realçá-las. 

Terminado o período das intervenções antes da ordem do dia o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal – José Manuel Silva, deu a palavra ao senhor Presidente da 

Câmara Municipal, para responder às questões colocadas. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Cumprimentou os presentes. 

Ao contrário do habitual, iniciou a sua intervenção pela apreciação da intervenção do 

senhor deputado municipal Acácio de Sousa, que relevou os resultados do ranking da Bun 

Consulting, que muito agradou, alimentou o ego e, apesar de algumas discordâncias, a 

verdade é que sente-se o bem viver em Leiria e isso é que é o mais importante. 

Registou as sugestões do senhor deputado municipal Artur Santos. Relativamente ao 

acesso à auto estrada, já houve uma abordagem conjunta dos presidentes das Câmaras 

Municipais de Leiria e Pombal ao Senhor Primeiro Ministro. Não sabe se haverá abertura 

mas ficou registado. 

O abate e corte das árvores não depende da autarquia, haverá situações de ordem 

pública que terão que ser vigiadas por quem tem essa competência, situação que se 

agravou a partir do momento em que o atual Governo alterou a lei, permitindo que onde 

haja pinhais possa agora haver qualquer tipo de cultura, apostando-se nas que têm 

crescimento mais rápido, o que é um excelente negócio para as celuloses. 

Parabenizou o senhor deputado João Costa pela iniciativa pois a questão da eficiência 

energética é fundamental para o futuro do ecossistema. No âmbito do mapa de 

investimentos territoriais integrados que as comunidades intermunicipais elaboraram, 

submetido à apreciação das entidades comunitárias, deu nota de um conjunto de projetos 

razoáveis no âmbito da eficiência energética, por parte de todos os municípios. Após 

discussão apenas foi considerada a substituição da iluminação pública por led’s e 

equipamentos de consumos das piscinas dos municípios que integram a CIMRL. Significa 

que apesar da preocupação em apresentar projetos nesta matéria, não foi possível obter 

financiamento que permita uma melhoria brevemente. 
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Acrescentou dados à resenha efetuada pelo senhor deputado Mário carvalho, 

nomeadamente o facto de o grande problema de Monte Real derivar do facto de, durante 

muitos anos, a entidade do Ministério do Ambiente não ter tido a preocupação de fazer a 

limpeza dos leitos dos rios. Com o assoreamento diminuiu a capacidade de escoamento 

das águas e o rombo da margem na sequência da violenta intempérie provocou os 

estragos que se conhecem e o prejuízo das termas foi de 2,5 milhões de euros. Os 

serviços competentes foram inúmeras vezes alertados, que nunca se preocuparam 

alegando falta de verbas. Foi feita a recuperação do que a empresa responsável entendeu 

ser o efeito direto da exploração do hotel e do spa e não consegue financiamento nem 

apoio para recuperar as termas. Foram contactados os responsáveis da entidade que gere 

aquele espaço e abordou-se uma instituição financeira do concelho no sentido de facilitar 

o empréstimo necessário. Não houve retorno pois os números não garantiam permitir 

financiamento. Aguarda-se que da parte do Instituto de Turismo de Portugal possa haver 

uma comparticipação para recuperação as termas pois o seu encerramento está a lesar 

toda a economia de Monte Real. O espaço é privado e a única forma de intervenção da 

autarquia passa pela sensibilização e apresentação de soluções quer aos administradores 

quer a outras entidades. Possivelmente não será resolvido este ano, causando ainda mais 

prejuízos àquele conjunto hoteleiro. Uma parte dos fundos que o gerem são de bancos e 

manifestou a sua estranheza no porquê de não serem estes a aplicar o capital. 

Agradeceu e registou a clarividência do senhor deputado João Paulo Leonardo. A 

possibilidade de uma candidatura a capital europeia da cultura a apresentar por Leiria, a 

exemplo de Coimbra e Guimarães, esta última teve um orçamento público – via 

orçamento do Estado – no valor de 50 milhões de euros, é possível e valerá a pena pois 

ainda faltam muitos anos para alavancar esta ideia, colhendo os apoios necessários para 

a sua concretização, até porque está por perto um responsável com experiência no 

Guimarães Capital Europeia da Cultura – o senhor professor Bonifácio Serra – que será 

necessariamente abordado para facultar o apport da sua experiência. 

Relativamente aos princípios para o plano de mobilidade apresentado pelo senhor 

deputado Pedro Biscaia, agradeceu as indicações transmitidas e afirmou que a autarquia 

está empenhada em executar entretanto algumas delas. 

Moção apresentada pelo senhor deputado municipal Heitor de Sousa. Afirmou que todos 

partilham a preocupação com as penhoras, exemplificando com situações recentes. Disse 

ter informação de que este processo já foi revisto e espera brevemente as alterações à 

legislação em vigor. 

Acerca das anormalidades ambientais apontadas pelo senhor deputado Filipe Reis, foi 

tomada a devida nota e a autarquia tentará verificar o que se passa, nomeadamente o 

despejo da ETAR das Olhalvas para o rio. 



                
 Município de Leiria 
                    Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 3/2015, de 26 de junho – Quadriénio 2013/2017  29 

Museu escolar dos Marrazes. Processo antigo que tinha em vista candidatura a apoio 

comunitário, que nunca foi conseguido e a autarquia não teve a possibilidade de o 

garantir. Com o início do novo quadro comunitário existe a expetativa de financiamento 

ao projeto existente. Lamentavelmente não há apoio a infraestruturas para a cultura mas 

mais informou que há uma proposta de solução para o museu através do mapeamento, 

que passa por afetar alguns dos valores atribuídos aos municípios ao que será seu  

entendimento. No caso de Leiria, foram aprovados 500 mil euros para o castelo, 250 mil 

euros para a torre sineira e 250 mil euros para a igreja de S. Pedro. Foi assim imposto e a 

Câmara não foi chamada a pronunciar-se, até porque para o que se pretende 

implementar no castelo aquele valor não é suficiente.  

Disse ao senhor deputado Francisco Marques que tem o direito de afirmar o que entende, 

assim como existe o direito de dele discordar. Relembrou experiências anteriores – 

nomeadamente aquando da colocação da cobertura no centro cultural de Sant’Ana – em 

que vozes discordantes quase a colocaram a sua execução em causa. A verdade é que 

ficou demonstrada a capacidade de ponderação e algumas das medidas com resultados 

muito positivos e importantes para os leirienses. 

Surpreende-o, até pela formação que sabe que o senhor deputado tem, que considere 

como pimba o roteiro cultural que inclui o castelo, o M|i|mo, a torre sineira, a Sé, a igreja 

da Misericórdia, o museu da cidade e o museu do Moinho de Papel. 

Relativamente à publicidade, respondeu ao senhor deputado Carlos Barbeiro que o 

regulamento foi aprovado por este órgão. É com base nele que a Câmara está a atuar e 

de acordo com a sua competência, sendo que é inconcebível que existam agentes com 

publicidade há mais de 20 anos que nunca pagaram um cêntimo à autarquia. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, agradeceu e deu 

a palavra ao senhor deputado municipal Francisco Marque, que solicitou a palavra para 

defesa da honra. 

Intervenção do senhor deputado municipal Francisco Marques (PSD)  

O senhor Presidente da Câmara terá entendido mal o que pretendeu dizer quando referiu 

a eventual constituição de um parque temático pimba. Não se referiu ao castelo nem a 

nenhuma das estruturas que mencionou, referindo-se sim ao roteiro de que o senhor 

Presidente falou na última sessão da Assembleia Municipal, que incluía um determinado 

percurso pelo centro histórico, que tem sido repetidamente considerado como uma 

espécie de parque de diversões, em que as populações residentes sofrem com esse tipo 

de abordagem. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, agradeceu e 

colocou à aprovação a moção “Medidas de Urgência Social: as casas de habitação própria 

não devem ser penhoráveis”,  apresentada pelo grupo municipal do BE. 



                
 Município de Leiria 
                    Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 3/2015, de 26 de junho – Quadriénio 2013/2017  30 

Intervenção do senhor deputado municipal Acácio de Sousa (PS) 

O senhor deputado Heitor de Sousa tem toda a legitimidade de apresentar as moções que 

entender mas a bancada municipal que representa não entende reunidas as condições 

para a votar favoravelmente. Considerou preferível que esta não fosse apresentada 

nestes termos, até por determinada terminologia usada, nomeadamente o facto de os 

trabalhadores dos bancos agirem com responsabilidade e honestidade em relação à 

entidade empregadora. Atitudes de algozes é que poderiam classificar os bancos.  

Classificou esta moção como sendo colada a uma tragédia e o que propõe parece abrir 

uma caixa de Pandora porque criadora de alguma injustiça. Há pessoas que têm casa 

própria  e que aguentam com dificuldades. Da forma como foi apresentada, esta proposta 

abre a porta à compra de palacetes megalómanos e de os seus proprietários usufruírem 

da mesma possibilidade de impunidade se não pagarem. 

Por outro lado, relembrou que o  PS apresentou no Parlamento, em fevereiro, um pedido 

de suspensão das penhoras por dívidas fiscais mas com limitações, enumerando o que 

poderia ser objeto de penhora e ainda alterações ao orçamento de Estado, que foram 

declinados. 

Intervenção do senhor deputado municipal José António Silva (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

A bancada municipal do PSD não comunga da intervenção moralista do senhor deputado 

municipal Heitor de Sousa. É certo que é preocupante esta gravidade social que as 

famílias atravessam mas quem ler esta moção fica com a noção de que é este Governo o 

grande responsável por esta situação e até parece que nos anteriores não havia 

penhoras. 

A bancada municipal do PSD não aprova porque há que respeitar o trabalho e o esforço 

de muitas famílias que se debatem com estas situações e não pode contribuir para o 

facilitismo na resolução destes problemas. 

Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

Respondeu a dois argumentos enunciados que lhe parece não terem cabimento: Em 

primeiro lugar, esta não é uma moção contra o Governo mas sim contra a política do 

Governo, que permitiu que 66.605 processos de penhora fossem desencadeados nos 

últimos 3 anos (até 2014), de norte a sul do país.  

A recessão, que ronda os 16%, significou a destruição de 450 mil postos de trabalho. 

Quando se propõe que o direito constitucional à habitação seja protegido é a bem das 

famílias em falência e sem a possibilidade de que gozam pessoas notáveis da nossa 

sociedade, como o ex-comissário João de Deus Pinheiro, que declarou falência mas daí 

não resultou rigorosamente nada do ponto de vista do seu património. 
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O que se propõe não é que os funcionários das finanças deixem de fazer o seu papel pois 

quando penhoram a habitação é porque a lei admite que a habitação própria seja 

penhorável. O que se propõe é uma alteração à lei, para tornar impenhorável a habitação 

própria e permanente. 

Não havendo mais intenções de intervenção, o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal – José Manuel Silva, colocou a moção a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou, por maioria, com 30 votos contra, 11 

abstenções e 6 votos a favor, rejeitar a moção intitulada “Medidas de Urgência 

Social: as casas de habitação própria não devem ser penhoráveis”, apresentada 

pelo senhor deputado municipal Heitor de Sousa, do grupo municipal do BE. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, relativamente à 

proposta intitulada Estratégia Leiria sustentável 2025/2050, informou que a Mesa 

considerou o tema muito interessante e importante e que na presente sessão não estão 

reunidas condições objetivas para a discutir suficientemente. 

A moção fica registada mas a proposta da Mesa é no sentido de a discutir e votar na 

próxima sessão como ponto da ordem de trabalhos. 

Interpelados os líderes das bancadas municipais representadas, todos concordaram com a 

proposta da Mesa. 

�  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

�  

Ponto 

1. RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A ATIVIDADE DO MUNICÍPIO 

E RELATÓRIO FINANCEIRO – Apreciação nos termos da alínea c) do n.º 2 do 

artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

O documento foi, como habitualmente, previamente distribuído, tendo o senhor 

Presidente da Câmara Municipal dispensado a sua apresentação, disponibilizando-se para 

qualquer esclarecimento. 

Não havendo inscrições para intervenção, o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal – José Manuel Silva, passou à apresentação do ponto n.º 2 pois o ponto n.º 

1 não carece de votação. 

Ponto  

2. IX - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO, SENDO A 1.ª REVISÃO ORÇAMENTO DA 

RECEITA, A 1.ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E A 2.ª 

REVISÃO AO PLANO DE ATIVIDADES – Apreciação, discussão e votação. 
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Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Sucintamente, deu conta que o saldo final da gerência, que resulta da diferença entre as 

importâncias arrecadadas (saldo inicial mais recebimentos) e os pagamentos ocorridos no 

decurso do exercício económico de 2014 têm que ser incorporados na proposta de 

orçamento para 2015. 

Neste contexto, havendo um saldo de gerência anterior de €16.110.734,81, entendeu-se 

fazer correções em alguns investimentos previstos, originando diminuições no valor de 

€7.110.734,81, de que resulta um saldo a incorporar no valor de €9.000.000,00. Com a 

presente proposta de Revisão Orçamental, o Orçamento Municipal passa a ser de 

€76.000.000,00. 

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 

Transcrição: 

Esta modificação vem de encontro as nossas críticas, não nos vamos opor a este 

orçamento. Isto sem embargo do problema de fundo se manter o que nos impede de 

votar a favor. 

Alguns pontos em análise: 

€500.000 para a loja do cidadão!? É necessário saber mais; 

Valeu a pena lutar pelo centro escolar dos Marrazes? 

Acessibilidades mecânicas ao castelo, achamos que uma obra desta natureza merece 

mais discussão na Assembleia Municipal; 

Relativamente à despesa – Temos um reforço de €150.000 em abonos variáveis ou 

eventuais com indemnizações por cessação de funções. São muitas pessoas? Que funções 

desempenham? 

Vamos perder €1.800.000 no FEDER, ou adiar, certamente porque não fomos capazes! 

O PS não fez o esforço para que pudéssemos votar a favor. 

Não havendo mais inscrições para intervenção, senhor Presidente da Assembleia 

Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 

25.º, conjugado com a alínea c)  do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por maioria, com 9 votos contra e 3 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 9 de junho de 2015, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, aprovar a IX ‐ Modificação ao orçamento, sendo 1.ª Revisão 

Orçamento da Receita, a 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e a 

2.ª Revisão ao Plano de Atividades. 
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Ponto 

3. III MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – I 

REVISÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO – 

Apreciação, discussão e votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

O mesmo se passa relativamente aos SMAS, sendo que o valor de €4.610.017,23 será 

incorporado na gerência de 2015. 

Não havendo inscrições para intervenção, senhor Presidente da Assembleia Municipal 

– José Manuel Silva, colocou o ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 

25.º, conjugado com a alínea c)  do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por maioria, com 11 votos contra e 1 

abstenção, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 9 de junho de 2015, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, aprovar a III Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano – I REVISÃO. 

O grupo municipal do PCP apresentou a declaração de voto que se transcreve: 

Transcrição: 

Orçamento mal elaborado que não serve. Falamos de 4.6 milhões de euros. Um valor 

elevado para os SMAS.  

Ponto 

4. DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS 2014, DO GRUPO 

AUTÁRQUICO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA – Apreciação e votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

A prestação de contas consolidadas de 2014 visa obter uma visão global da situação 

financeira do grupo municipal, que é composto pelo Município de Leiria - que é a entidade 

consolidante -, pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e pelo Teatro José 

Lúcio da Silva.  

O documento foi distribuído previamente, disponibilizando-se para prestar os 

esclarecimentos. 

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 

Transcrição: 

Já apreciamos negativamente, de uma forma individualizada cada uma das entidades, a 

questão de fundo e a nossa apreciação política só pode ser negativa. 

Do ponto de vista técnico, na certificação legal das contas consolidadas, encontramos 3 

reservas, a nós interessa a reserva 8 e 9, quanto a 8, “limitações no registo e 

identificação dos saldos dos clientes na contabilidade e na plataforma do sistema 
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comercial de gestão da água (UBS)”, tal é exclusivamente da responsabilidade do PS e 

Raul Castro, que já vão no 6.º ano, tal para a 9, uma fatura não contabilizada (SIMLIS 

S.A.). 

O Grupo municipal do PCP vai votar contra. 

Não havendo mais inscrições para intervenção, senhor Presidente da Assembleia 

Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 

25.º, conjugado com a alínea c)  do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por maioria, com 11 votos contra e 1 

abstenção, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 9 de junho de 2015, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, aprovar a III Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano – I REVISÃO 

Ponto 

5. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA FAVORÁVEL À ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS – Para conhecimento. 

A Assembleia Municipal de Leiria tomou conhecimento da listagem dos 

compromissos plurianuais cujos respetivos procedimentos se iniciaram ao 

abrigo da autorização prévia genérica concedida pela Assembleia Municipal a 

quando da aprovação dos Documentos Previsionais para 2015. 

Ponto 

6. LISTAGEM DE APOIOS/AUXÍLIOS NÃO FINANCEIROS ÀS FREGUESIAS PARA 

CONHECIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo da sua competência prevista na 

alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, tomou conhecimento dos apoios/auxílios não financeiros concedidos 

às Freguesias do Concelho. 

Ponto 

7. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO – EMISSÃO DE 

DECLARAÇÕES DE CARÁCTER OBRIGATÓRIO, NO ÂMBITO DO ARTIGO 15.º DA 

LEI N.º 22/2015, DE 17 DE MARÇO – Para conhecimento. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

A lei determina que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro do 

ano anterior se encontram devidamente registados na base de dados central de encargos 

plurianuais, bem como todos os pagamento e recebimentos em atraso existentes à data 

de 31 de dezembro do ano anterior. 
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A Direção Geral das Autarquias Locais veio, mais tarde, esclarecer que apesar da 

alteração à Lei ser de 17 de março, também havia lugar à emissão das referidas 

declarações relativamente ao ano de 2014, devendo as mesmas ser apensas à respetiva 

Prestação de Contas do Município. 

Não havendo mais inscrições para intervenção, senhor Presidente da Assembleia 

Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º 

da Lei n.º 22/2015, de 17 de março tomou conhecimento da Emissão de 

declarações de carácter obrigatório, no âmbito do artigo 15.º da Lei n.º 

22/2015, de 17 de março. 

8. ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA EFEITOS DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO TENDO EM VISTA O PROVIMENTO DE TITULAR DE 

CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU | PROPOSTA PARA DESIGNAÇÃO, 

POR DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA, DO 

CORRESPONDENTE JÚRI DE RECRUTAMENTO – Apreciação, discussão e votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Pretende-se submeter à aprovação deste órgão a constituição do júri tendo em conta a 

abertura de Procedimento concursal para efeitos de recrutamento e seleção tendo em 

vista o provimento do titular do cargo de direção intermédia de 3.º grau de Chefe da 

Unidade de Recursos Humanos. 

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 

Transcrição: 

Já votamos contra a reorganização dos serviços, os Recursos Humanos devem ser uma 

divisão, é demasiado importante para estar tão desvalorizado. 

É neste serviço, que se trata dos trabalhadores e dos seus salários, da segurança, saúde 

e higiene no trabalho. 

Repito, é demasiado importante para estar assim desvalorizado. 

O Grupo municipal do PCP vai votar contra. 

Não havendo mais inscrições para intervenção, senhor Presidente da Assembleia 

Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou, por maioria, com 2 votos contra e 6 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 26 de maio de 2015, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, designar o correspondente júri de recrutamento. 

9. PROJETO DE REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL AFONSO LOPES 

VIEIRA – Apreciação, discussão e votação. 
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Intervenção do senhor deputado municipal António Pereira de Melo (CDS-PP)  

Cumprimentou os presentes. 

A presente proposta de regulamento constitui um documento bastante superior ao 

anteriormente apresentado e até já permite aos coxos frequentar a área reservada sem 

ter de deixar as muletas à porta. Considerou-a mais realista e deve ser aprovada. 

No entanto, merece ainda dois reparos, nomeadamente o n.º 3 do artigo 6.º, que 

estabelece o cartão de família, que será emitido com base num documento identificador 

da família. Não conhece tal documento em Portugal (nem o IRS o é) não vê como 

concretizar este cartão de família; e no n.º 3 do artigo 7.º, onde o cartão é pessoal, 

singular ou coletivo mas omisso no cartão familiar pois não estabelece como se aplica e 

até que grau de parentesco. 

Enumerou mais algumas correções em vários artigos e concluiu dizendo que o cartão de 

família não é concretizável e devia ser retirado. 

O senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro, solicitou autorização para 

que seja respondido pela senhora vereadora do Pelouro da Educação. 

Intervenção da senhora Vereadora Anabela Graça 

Cumprimentou os presentes. 

Chamou a atenção para o facto de este ser um assunto sério demais para se levar a 

brincar. Deu nota de que a primeira versão do regulamento foi levado a debate, não só na 

reunião do executivo, como publicado em Diário da República para audiência pública. 

Houve tempo para que sobre ele todos se pronunciassem, nos termos da lei. 

Na última sessão da Assembleia Municipal, através de ironia desnecessária, percebeu-se 

que a situação da sala de reservados exige alguns cuidados, tanto em Leiria como em 

todas as bibliotecas do país.  

Disse que foi dada a possibilidade de poderem sugerir alterações, todas as sugeridas 

foram introduzidas e é com muita pena que verifica que as apresentadas na presente 

sessão não foram apresentadas oportunamente para discussão. O espírito foi de abertura, 

com o objetivo de se conseguir o melhor regulamento possível e as questões de pormenor 

do que é a substância deste documento. 

A presente proposta de regulamento está muito mais simplificada e nesta fase o 

importante é aprová-lo, até porque a biblioteca fez este ano 60 anos e nunca teve um 

regulamento aprovado pela Assembleia Municipal. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto 

a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do 

artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 
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deliberação de 26 de maio de 2015, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, aprovar o Projeto de Regulamento da Biblioteca Municipal Afonso 

Lopes Vieira. 

Ponto  

10. CRITÉRIOS PARA EFEITO DE DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE 

RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO 

DO ESTABELECIMENTO OU INSTALAÇÃO, A EMITIR PELA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO 

DISPOSTO NA ALÍNEA A) DO N.º 4 DO ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 

165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO – Apreciação, discussão e votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, estabelece um conjunto de critérios para 

efeito de formulação de proposta de reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização do estabelecimento ou alteração/ampliação de estabelecimentos de 

indústrias, pecuárias, operações de gestão de resíduos, bem como à revelação e 

aproveitamento de massas minerais exploração de recursos geológicos. Do quadro anexo, 

previamente distribuído, consta a proposta de matriz aplicável para efeito de formulação 

de proposta de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação. 

Não havendo mais inscrições para intervenção, senhor Presidente da Assembleia 

Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do 

artigo 5.º do Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, deliberou por 

maioria, com 3 abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria 

contida em sua deliberação de 26 de maio de 2015, cujo teor se dá por 

transcrito e, em consequência, aprovar os critérios para efeito de deliberação 

fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização do estabelecimento ou instalação. 

Ponto 

11. REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LEIRIA – APROVAÇÃO  – 

Apreciação, discussão e votação. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, classificou como 

histórica a apresentação e discussão do ponto em análise. 

O senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro, solicitou autorização para  

apresentação pelo senhor vereador Ricardo Santos e posterior apresentação técnica pela 

chefe da Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial, Sandra Cadima. 
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Intervenção do senhor Vereador Ricardo Santos 

Cumprimentou os presentes. 

Foi em 1998 que a Câmara Municipal de Leiria deliberou a revisão do PDM, um 

documento estratégico para o Município. Muitos anos depois, e na presente sessão, se 

apresenta a discussão e aprovação o novo PDM. 

Congratulou a equipa da Câmara Municipal, nomeadamente o Departamento de 

Planeamento, que foi incansável e contribuiu com um excelente trabalho – à semelhança 

de muitos outros – para a apresentação de um documento muito bem elaborado,  

fundamental no futuro do concelho. 

Disse acreditar que em poucos anos estaremos no topo em termos de qualidade de vida. 

Se hoje Leiria é a terceira melhor cidade para viver, garantidamente que dentro de pouco 

tempo será a primeira, com o contributo deste documento estratégico. 

A revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria foi apresentada pela Chefe de Divisão de 

Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial, Sandra Cadima, cuja 

apresentação consta como Anexo à presente ata e dela faz parte integrante. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, agradeceu a 

interessante e esclarecedora apresentação e abriu o período de debate, convidando os 

membros da Assembleia para se pronunciarem. 

Recordou que foi o senhor deputado municipal José Alves o autor da proposta de revisão 

do PDM, a quem deu de imediato a palavra. 

Intervenção do senhor deputado municipal José da Silva Alves (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Iniciou a sua intervenção aludindo à longevidade deste processo. Alguns dos membros do 

PS que permanecem, que em 1995 já integravam a Assembleia Municipal, votaram contra 

a alteração do PDM, com base em pareceres como o do senhor Eng.º Vieira Pereira e 

outras contribuições de então.  

Este documento foi aprovado em 1995, sob pena de o Governo de então não atribuir os 

apoios financeiros. Foi um fato feito à medida que privilegiou a zona urbana, criando a 

densidade de construção que todos conhecemos, que gerou um desequilíbrio entre a zona 

rural e a zona urbana, muito criticado pelo PS. Enumerou alguns dos exemplos  

urbanísticos caricatos criados (avenida Marquês de Pombal, Quinta de Santo António, 

Quinda do Alçada), situação que a todos preocupou, nomeadamente a quem estava na 

oposição (PS), porta voz natural do descontentamento dos munícipes e repetidamente 

votou contra o anterior PDM. 
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Foi no primeiro mandato da Dra. Isabel Damasceno que os vereadores do PS 

apresentaram, na primeira sessão de janeiro de 1998, a proposta de revisão do PDM, 

aprovada por unanimidade. O Secretário de Estado de então aprovou excecionalmente a 

revisão, considerando que seria favorecida a zona rural, criando menos incidência de 

construção na zona urbana. 

Fez uma breve resenha histórica da evolução do processo, com as consecutivas 

alterações legais e todas as dificuldades que se fizeram sentir. 

Congratulou-se por esta etapa final do processo de revisão e a todos os que participaram 

neste processo durante os últimos dezasseis anos. Esta é uma data histórica e registou o 

seu agradecimento público a todos os que colaboraram nesta revisão. 

Intervenção do senhor deputado municipal Francisco Marques (PSD) 

Disse que foi tempo demais o que passou para se realizar a revisão do PDM. 

Pretendeu desmistificar alguns equívocos dizendo que, sendo certo que os índices 

urbanísticos aprovados para a cidade de Leiria foram manifestamente exagerados, 

algumas das situações irregulares mencionadas pelo senhor deputado municipal José 

Alves não resultaram do PDM e do seu regulamento mas, provavelmente, de outro tipo de 

atropelos. Não concorda com o que foi dito relativamente aos aglomerados rurais, 

nomeadamente que houve o estabelecimento de um perímetro insuficiente ou, sequer, de 

indicadores urbanísticos que tenham sido diminutos para as necessidades das populações. 

Tanto assim que na própria apresentação efetuada se tenha verificado que, em grande 

parte dos aglomerados urbanos de caraterísticas rurais, o índice de desenvolvimento do 

plano anterior terá sido de não cumprimento do que estava previsto, o que significa que 

estavam sobredimensionados. A verdade é que a generalidade das populações estava 

habituada a construir onde tinha o seu terreno e, em determinada altura, deixou de o 

poder fazer. 

Continua a considerar que os perímetros urbanos deveriam ser menores, mesmo no novo 

PDM, para haver uma maior concentração das áreas de construção e um melhor 

aproveitamento de solos agrícolas que, no futuro, terão provavelmente um valor muito 

mais importante que o atribuído até hoje. 

Deu os parabéns à equipa que desenvolveu este trabalho até ao fim, à Câmara e ao 

senhor Presidente da Câmara, por conseguirem, finalmente, fazer aprovar a revisão do 

PDM. Admitiu que a responsabilidade pela demora não dependeria da vontade da Câmara 

Municipal mas dos variadíssimos fatores já apontados (noutras intervenções). 

Ainda assim, chamou a atenção para alguns dos pontos fracos e ameaças apresentados 

no Relatório do Plano, para frisar a preocupação que se deverá ter na resolução desses 

problemas, esperando que, pelo menos em parte, o presente PDM os venha resolver. 
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“Pontos fracos: padrões de urbanização difusa e povoamento de forma dispersa poderão 

dificultar a gestão territorial e de ordenamento; deficiente estratégia municipal de 

desenvolvimento turístico; a diminuição crescente da projeção do património existente, 

motivado por opções de um planeamento prejudicial; a diminuta valorização do 

património”, lembrando demolição da capela das Chãs, de triste memória. 

“Ameaças: tendência para o enfraquecimento das freguesias rurais, por oposição ao 

crescente aumento populacional da zona urbana; a pressão urbanística e descaraterização 

das envolventes aos núcleos mais urbanos; a dispersão do povoamento, que dificulta a 

infraestruturação do território; a dependência face ao transporte rodoviário; a poluição 

ambiental causada pelas unidades industriais e atividades agropecuárias; a agricultura, 

que tem vindo a perder importância no produto e emprego regional, face ao crescente 

peso da prática da pluriatividade que se vem registando no Município”. 

Intervenção do senhor deputado municipal Paulo Pedrosa Pedro (PS)  

Cumprimentou os presentes. 

Quando, no início da década de 90 - ainda antes do tempo do senhor deputado municipal 

José Alves - foi eleito para um primeiro mandato autárquico numa junta de freguesia, foi 

logo confrontado com os estudos em curso para o PDM de Leiria. Confessou a sua 

estupefação com as cartas apresentadas e com o retalho que se fazia em alguns 

aglomerados urbanos e rurais. 

Desde então encetou uma luta que se revelou ineficaz porque muitos desses retalhos 

eram constituídos por manchas de reserva ecológica e agrícola, cuja alteração não 

competia nem poderia ser da Câmara.  

Quando em 1995 votou contra o PDM, foi prometido que a revisão se iniciaria no dia 

seguinte. Tal não aconteceu pois a autorização para o seu início competia ao Governo, 

sendo que o gabinete constituído continuou a trabalhar com vista à revisão do PDM. 

Apresentou uma breve resenha do processo de revisão e as dificuldades sentidas 

especialmente nas zonas rurais. Disse ainda que aquele plano não beneficiou os 

aglomerados rurais, sendo que estes sempre foram dispersos e vão continuar a ser.  

Concluiu dizendo ter a consciência, como membro da comissão de acompanhamento da 

revisão, de que continuam a existir instituições com um fundamentalismo e enorme 

insensibilidade para estas questões, e que nas reuniões havidas só a união e a força do 

grupo de trabalho, do executivo e do senhor Presidente da Câmara permitiu que se 

ultrapassassem barreiras. Garantidamente que não se resolveram todos os problemas 

mas é um grande prazer para si, que sempre se debateu por estas questões, chegar a 

este dia e poder votar a revisão do PDM. Manifestou, no entanto, preocupação acerca da 

nova carta de REN que, a exemplo do que aconteceu no passado, possa não coincidir com 

o que foi discutido na elaboração. 
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Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

Apresentou cumprimentos à equipa que produziu esta proposta de revisão do PDM de 

Leiria, sendo abismal a diferença entre o anterior e o agora apresentado. Há um conjunto 

de mais valias indiscutíveis na atual proposta e isso não é exclusivo deste Município. 

Todas as propostas de revisão dos chamados PDM’s de 2.ª geração constituíram - em 

todo o território nacional – uma grande mais valia para um diagnóstico mais aprofundado, 

uma cartografia mais completa para identificação de pontos fortes e pontos fracos de 

cada um dos municípios. 

O horizonte desta nova proposta é de 10 anos e para esse período crê que as ferramentas  

que este PDM disponibiliza são muito úteis e necessárias. 

Apresentou algumas críticas, pedindo à equipa que não as considere como subjacente ao 

trabalho técnico. São relacionadas com aspetos políticos do PDM, que deveriam constar. 

O Município teve 17 anos para fazer uma proposta de revisão do PDM e pretende que em 

15 dias a Assembleia Municipal aprove uma proposta que foi aprovada pelo executivo no 

dia 9 de junho. Considerou existir um desequilíbrio gritante entre os hiatos de tempo que 

enunciou. Assim, a menos que exista algum argumento de urgência não invocada, propôs 

à Assembleia Municipal e ao senhor Presidente da Câmara se faça uma discussão mais 

aprofundada deste ponto e que este seja apresentado na próxima sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, a bem da prudência e da transparência. 

Após breve análise, manifestou preocupação pela por faltar a ponderação da Economia. A 

crise atual e os seus reflexos neste PDM são zero. Não há caracterização do emprego, do 

desemprego, nenhuma análise das dinâmicas de emprego e de desemprego que existem 

no concelho. Desse ponto de vista parece-lhe que a matriz swot proposta neste projeto 

está coxa de uma série de elementos de dinâmicas territoriais e de atividade económica. 

Entende que uma caraterização mais completa, nomeadamente ao nível das atividades 

económicas, emprego e desemprego, ajudaria nessa matéria. 

Sublinhou insuficiências na parte do relatório do Plano. É nessa parte que estão 

consignadas as propostas dos elementos estratégicos essenciais para o processo de 

desenvolvimento do Município a 10 anos. Não entende como é que um PDM não tem, 

num dos seus capítulos essenciais, uma estratégia de mobilidade para o concelho, que foi 

iniciada pelo próprio executivo municipal paralelamente e sem compatibilidade. O 

relatório é apenas uma hierarquização da rede viária do PDM, que é uma obrigação legal, 

mas as políticas sobre a correção dos links que fazem falta, para dar resposta às 

dinâmicas de mobilidade que existem quer no território do concelho quer na vizinhança 

do mesmo, faz falta numa ausência de estratégia de mobilidade que o PDM não propõe. 

Concluiu salientando a importância deste documento e que mesmo que seja apenas para 

nos tornar mais conscientes das limitações que nele existem, crê que valeria a pena adiar 
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a sua votação para a próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal, a menos que 

exista uma urgência essencial que obrigue a votar. Se for esse o caso, não vota a favor. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Pereira de Melo (CDS-PP) 

Não teceu criticas ao documento na medida em que pertenceu à Assembleia Municipal 

aquando da aprovação do primeiro documento, que na altura foi restrito, mas que por 

exigências do Governo teve que ser feito. Rapidamente se solicitou a sua revisão, não o 

tendo acompanhado nos anos seguintes. 

Este documento esteve em discussão pública e não vê necessidade do seu adiamento pois 

entende estar muito completo, o projeto é bom e o CDS-PP votará a favor. 

Intervenção do senhor deputado municipal Pedro Melo Biscaia (PS) 

Entende que a observação do senhor deputado Heitor de Sousa poderá ter alguma 

pertinência, nomeadamente em relação às questões da mobilidade, embora tenha sido 

apresentado, em relação às coroas periféricas e circulares oriental e norte (por exemplo) 

que estão consagradas no Plano e são essenciais para a mobilidade interna do espaço 

urbano.  

Não lhe parece que ao adiar lhe possa ser acomodado aquele plano de estratégia, que 

demorará algum tempo e que nesta primeira fase foi de diagnóstico. É evidente que o 

preocupa a junção entre o próprio PDM e o plano estratégico de mobilidade mas não lhe 

parece que o adiamento proposto o possa resolver. 

Disse ainda que algumas das observações proferidas relativamente ao emprego e 

desemprego são atualmente demasiadamente conjunturais para poder ser acolhido num 

documento que se tenciona com longevidade. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, agradeceu todos 

os contributos nesta matéria e deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Deixou bem claro que não é possível atingir o ideal num documento desta natureza. 

Haverá certamente, com o decurso do tempo, situações a resolver. Alertou para a 

exigência atual de alguns planos estratégicos, até para que o Município tenha acesso a 

fundos comunitários, como é o caso da mobilidade, o plano de estratégia e 

desenvolvimento urbano e o plano de regeneração. 

Entende dever ser votado na presente sessão porque estará em vigor a nova lei de bases, 

que altera o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, que tem uma norma 

transitória que estipula prazos de aprovação até 29 de junho. Se tal não acontecer corre-

se o risco de aguardar mais 2 anos porque o novo regime altera radicalmente a política 

de solos, a circulação e outras matérias que não permitirão o seu desbloqueio antes dos 2 

anos. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto 

a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto e nos termos do 

disposto no artigo 79.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, com a redação conferida pelo Decreto‐Lei nº. 46/2009, de 20 de 

fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto‐Lei nº. 181/2009, de 7 de 

agosto e pelo Decreto‐Lei nº. 2/2011, de 6 de Janeiro, deliberou por maioria, 

com 3 votos contra, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida 

em sua deliberação de 9 de junho de 2015, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, aprovar a Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria. 

O grupo municipal do PCP apresentou a declaração de voto que se transcreve: 

Em todo este processo identificámos falta de discussão pública. Limitaram-se a tratá-lo 

administrativamente e fechados a propostas. Há uma insuficiência democrática na sua 

discussão. 

No ponto de vista substantivo, agravam o PDM. Alargam parcelas de perímetro urbano 

onde não era importante e o contrário também se aplica. 

Esta revisão não satisfaz as necessidades económicas e sociais do concelho, tal como nós 

perspectivamos. 

O grupo municipal do PCP vota contra. 

Ponto  

12. PLANO DE PORMENOR DO ARRABALDE DA PONTE – APROVAÇÃO – 

Apreciação, discussão e votação. 

Ponto 

13. ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DE SANTO AGOSTINHO (PP2) – 

APROVAÇÃO – Apreciação, discussão e votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou em simultâneo os pontos 12 e 13. 

Ambos estiveram em discussão pública, sendo que apenas relativamente ao Plano de 

Pormenor de Santo Agostinho houve um pedido de alteração que foi atendido. 

Ambos estão em condições de serem aprovados e há situações pendentes destas 

aprovações, nomeadamente investimento na área de hotelaria. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Pereira de Melo (CDS-PP) 

Apesar de terem estado em discussão pública, dos pontos em análise consta apenas um 

relatório, que é uma sequência de operações que ocorreram, não tendo encontrado os 

mencionados Planos, que não constam. Levanta-se-lhe a dúvida sobre o que é que é para 

aprovar por não ter acesso. Não poderá votar favoravelmente porque não foi distribuído. 
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Intervenção do senhor deputado municipal Francisco Marques (PSD) 

No que respeita aos pontos em análise começou por ter o problema apontado senhor 

deputado municipal Pereira de Melo. Só com alguma dificuldade conseguiu ter acesso a 

informação, que julga estar disponibilizada no site da Câmara mas que obteve por outros 

meios. 

Relativamente ao Plano de Pormenor do Arrabalde da Ponte, contempla algumas 

alterações que se centram na zona do lote 5, salvo erro, para o qual está prevista a 

transformação numa unidade hoteleira. Sobre ele apontou dois problemas, que considera 

graves: à partida, há uma pré existência que poderá ter sido licenciada no âmbito das tais 

irregularidades no âmbito do PDM e da aprovação de algumas construções, que é uma 

construção existente a norte do plano, com janelas, varandas e acesso às garagens (ao 

nível do piso da cave) a confinarem com o limite da propriedade e a abrirem-se sobre 

propriedade de vizinhos. Admite que tenha sido aprovado no pressuposto – ainda que 

ilegal - de que o Plano de Pormenor viria a sanar este problema, configurando um espaço 

público naquela zona. Tal não se veio a verificar. 

Referiu ainda a existência de um acesso público a moradias, a uma serralharia de 

alumínios e à própria garagem do edifício mencionado, que é feito atualmente através da 

zona de intervenção do plano, que não consultou na sua versão anterior mas julga saber 

que estava contemplado um acesso público para aquela zona de moradias. Na versão 

atual é cortado, para permitir o alargamento da construção do lote 5 e a acessibilidade 

vai ter que ser feita por uma espécie de rua que passa por trás dos lotes e atravessa dois 

lotes privados. Será uma passagem com ónus de utilização pública? Se for é questionável, 

com a agravante de no caso do lote 5 saber que ela passa por cima de uma cave do 

próprio edifício. 

Mesmo que seja dado de barato a questão do atravessamento de propriedade privada, 

com o ónus de utilização pública, no dia em que houver a necessidade de fazer uma 

intervenção qualquer nesta cave terá que ser cortado o acesso às pessoas que habitam 

do outro lado. 

Disse saber que o Plano de Pormenor contempla um acesso que no futuro poderá ligar o 

arruamento que existe a norte. No entanto, a previsão do plano de execução vai até 2021 

e atendendo às caraterísticas do mercado imobiliário atual e à fraca procura de terrenos 

para edificação, demonstrou o seu ceticismo relativamente à possibilidade de vir a ser 

concretizado o plano em toda a sua extensão e, em simultâneo, à inexistência de um 

acesso público para as construções existentes. 

Assim, a bancada municipal do PSD votará contra. 

O senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro, solicitou autorização para 

que seja apresentado pelo senhor vereador Ricardo santos. 
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Intervenção do senhor Vereador Ricardo Santos 

Relativamente às questões colocadas, disse não haver problema nenhum porque a 

construção proposta está ao nível da cave e não irá interferir com o edifício que lá está. A 

nível do acesso alterado, que constava na anterior proposta do Plano de Pormenor, julga 

não haver problema nenhum se passar por cima de uma cave. O que há de diferente é a 

utilização do lote para passagem de veículos, com o ónus de passagem por propriedade 

privada. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto 

12 a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 79.º 

do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), deliberou 

por maioria, com 14 votos contra, 9 abstenções e 18 votos a favor, aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 12 de 

maio de 2015, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar a 

Alteração ao Plano de Pormenor do Arrabalde da Ponte – Ponderação do 

resultado da Discussão Pública. 

O grupo municipal do CDS-PP apresentou a declaração de voto que se transcreve: 

A bancada municipal do CDS-PP votou contra na medida em que não lhe foi possível 

tomar a decisão por falta de documentos. Foi prometido a esta Assembleia que seriam 

enviados documentos aos deputados municipais cujas bancadas não estão representadas 

no executivo municipal. Essa promessa não foi cumprida. 

O grupo municipal do PCP apresentou a declaração de voto que se transcreve: 

Em face da informação disponibilizada, não podemos votar a favor. Por outro lado, não 

nos parece problemático o hotel. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto 

13 a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 79.º 

do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), deliberou 

por maioria, com 4 votos contra e 6 abstenções, aprovar a proposta da Câmara 

Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 12 de maio de 2015, cujo teor 

se dá por transcrito e, em consequência, aprovar a Alteração ao Plano de 

Pormenor de Santo Agostinho (PP2) – Ponderação do Resultado da Discussão 

Pública. 

Ponto 

14. PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES N.º 605/13 – 

NUNO DO CARMO ANTUNES CORDEIRO - PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMT NOS 

TERMOS DO ARTIGO 45.º  DO EBF – Apreciação, discussão e votação. 
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Ponto 

15. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO MUNICIPAL 

SOBRE IMÓVEIS (IMI) DE PRÉDIO URBANO OBJETO DE REABILITAÇÃO 

URBANÍSTICA: PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES N.º 

718/10 – ARLINDO CARREIRA MARQUES, ROSA ELVIRA CARREIRA MARQUES E 

LAURINDA CARREIRA MARQUES – Apreciação, discussão e votação. 

Ponto  

16. PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO MUNICIPAL 

SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS (IMT) DE PRÉDIO URBANO 

OBJETO DE REABILITAÇÃO URBANÍSTICA: PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE 

OBRAS PARTICULARES N.º 718/10 – ARLINDO CARREIRA MARQUES, ROSA 

ELVIRA CARREIRA MARQUES E LAURINDA CARREIRA MARQUES - Apreciação, 

discussão e votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou em simultâneo os pontos 14, 15 e 16. 

Conforme regulamentado, presente um pedido de isenção de IMT e dois de isenção de 

IMI, tendo em vista investimentos feitos na ARU da zona histórica. 

Não havendo inscrições para intervenção, o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto 14 a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo da sua competência para o 

reconhecimento de benefícios em matéria de impostos municipais,  deliberou, 

por unanimidade, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em 

sua deliberação de 26 de maio de 2015, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, aprovar o Processo de licenciamento de obras particulares n.º 

605/13 – Nuno do Carmo Antunes Cordeiro ‐ Pedido de Isenção IMT artigo 45.º. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto 

15 a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo da sua competência para o 

reconhecimento de benefícios em matéria de impostos municipais,  deliberou, 

por unanimidade, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em 

sua deliberação de 9 de junho de 2015, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, aprovar a proposta de reconhecimento de isenção do Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI) de prédio urbano objeto de reabilitação 

urbanística: Processo de licenciamento de obras particulares n.º 718/10 – 

Arlindo Carreira Marques, Rosa Elvira Carreira Marques e Laurinda Carreira 

Marques – NIF 182940403, NIF 120396262, NIF 157513327. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto 

16 a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo da sua competência para o 

reconhecimento de benefícios em matéria de impostos municipais,  deliberou, 

por unanimidade, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em 

sua deliberação de 9 de junho de 2015, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, aprovar a proposta de reconhecimento de isenção do Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) de prédio urbano 

objeto de reabilitação urbanística: Processo de licenciamento de obras 

particulares n.º 718/10 – Arlindo Carreira Marques, Rosa Elvira Carreira 

Marques e Laurinda Carreira Marques – NIF 182940403, NIF 120396262, NIF 

157513327. 

Ponto 

17. VOUCHERS MUSEUS DE LEIRIA PARA 2015 – Apreciação e votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Dispensou apresentação, disponibilizando-se para prestar eventuais esclarecimentos. 

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 

Transcrição: 

Ao Analisar a deliberação, lê-se ”…Município de Leiria, através da Divisão de Ação 

Cultural, Museus e Turismo, promoverá a oferta de 1.500 Vouchers Museus de Leiria, com 

ingresso no Castelo de Leiria, m|i|mo – museu da imagem em movimento e Moinho do 

Papel, no valor total de €4.500,00 (bilhete de €3,00, conforme valor da tabela).”, 

enquanto na súmula que acompanha a documentação temos “O objetivo da presente 

deliberação é que a Assembleia Municipal aprove a oferta de 1.500 Vouchers Museus de 

Leiria, com ingresso no Castelo de Leiria, m|i|mo – museu da imagem em movimento e 

Moinho do Papel, no valor total de €4.500,00, bilhete de €3,00, conforme valor da tabela, 

isentando do pagamento, assim, os beneficiários dos Vouchers.”, Esta Deliberação não 

está concordante com o que a súmula indica que será votado, pois oferta é uma 

denominação genérica para indicar o que é disponibilizado no mercado, independente da 

sua natureza. 

Para além desta situação nada temos sobre a estratégia de distribuição desses mesmos 

vouchers, qual o público alvo? Como vão ser distribuídos?  

Nada temos contra a promoção dos nossos Museus, mas desta forma não podemos votar 

a favor. 

O Grupo municipal do PCP vai votar contra. 

Não havendo prestação de esclarecimento, o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto a votação. 
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A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 1 do 

artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por 

maioria, com 2 votos contra, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria 

contida em sua deliberação de 12 de maio de 2015, cujo teor se dá por 

transcrito e, em consequência, aprovar a oferta de 1.500 Vouchers Museus de 

Leiria para o ano de 2015. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, submeteu a 

votação, por razões operacionais, uma vez que a Câmara Municipal solicita a aprovação 

em minuta nos pontos que submeteu a aprovação, a aprovação da presente ata em 

minuta para produzir efeitos imediatos.  

Concluiu dizendo que o documento será enviado como habitual, para conhecimento dos 

senhores deputados e envio de sugestões para efeitos de documento final. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em 

minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, encerrou os 

trabalhos. 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, o senhor Presidente deu os trabalhos por 

encerrados, eram 01h15. 

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que tem como suporte a 

gravação digital de tudo quanto ocorreu na respetiva sessão, nos termos do disposto no 

artigo 60.º do Regimento, e vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e por mim, 

Manuela Vieira, coordenadora técnica, que a elaborei nos termos legais. 

APROVAÇÃO DA ATA 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Assembleia Municipal, na sessão ordinária de 11 de setembro de 2015, 

deliberou, por maioria, com quatro abstenções, aprovar a ata. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

José Manuel Silva 

 

A Coordenadora Técnica, 

Manuela Vieira 

 

 

 



                
 Município de Leiria 
                    Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 3/2015, de 26 de junho – Quadriénio 2013/2017  49 

Anexo 

 

11. REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LEIRIA – APROVAÇÃO  – 

Apreciação, discussão e votação. 

 

Intervenção da Chefe de Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia 

Territorial, Sandra Cadima, cuja apresentação consta em Anexo à presente ata e dela 

faz parte integrante. 












































































