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ATA N.º 1/2016 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

LEIRIA DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezasseis, no auditório do Teatro 

Miguel Franco, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal de Leiria.  

Dos cinquenta e um membros que a compõem, faltou o senhor deputado António 

Francisco Febra e o senhor deputado Francisco Luís de Sampaio Nunes Marques.  

O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Amor, Amorim José Gaspar Alves, requereu 

justificação de falta e foi substituído por Rafael Santos, secretário do executivo da mesma 

junta; o senhor Presidente da Junta da União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 

Cortes, José Manuel da Cunha, requereu justificação de falta e foi substituído por António 

Carlos da Silva Simões, tesoureiro do executivo da mesma junta; o senhor Presidente da 

Junta de freguesia de Coimbrão, Ventura José Rolo Tomaz, requereu justificação de falta 

e foi substituído por Lucília Letra, secretária do executivo da mesma junta; Ana Elisa da 

Silva da Costa Santos requereu justificação de falta e solicitou a sua substituição. 

Substituída por Uziel Carvalho, que enviou justificação de falta e foi substituído por Carlos 

Manuel Carvalheira Barbeiro; Vitorino das Neves Vieira Pereira requereu justificação de 

falta e solicitou a sua substituição 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. 

Havendo “quórum”, foi pelo senhor Presidente declarada aberta a sessão eram 21.12 

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 da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
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2. IV modificação ao orçamento. 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos, 1.ª Revisão ao Plano de Atividades – Apreciação, discussão e 

votação. 

3. Declarações de carácter obrigatório, no âmbito do artigo 15.º da Lei n.º 

22/2015, de 17 de março, da Câmara Municipal de Leiria – Para conhecimento. 

4. Declarações de carácter obrigatório, no âmbito do artigo 15.º da Lei n.º 

22/2015, de 17 de março, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento – 

Para conhecimento. 

5. Critérios de reconhecimento de interesse regional do investimento para 

efeitos de isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) - Código Fiscal do 

Investimento (CFI) – Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI) – DL n.º 

164/2014, de 31 de outubro – Apreciação, discussão e votação. 

Procedimentos concursais: 

6.1 Procedimento concursal para aquisição de energia elétrica – SMAS - Prévia 

autorização da Assembleia Municipal nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 8 de junho, e da alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/12, de 

21 de fevereiro – Apreciação, discussão e votação.  

6.2 AOV - Aluguer Operacional de Viaturas – Concurso público com publicação do 

anúncio no Jornal Oficial da União Europeia - Autorização da realização da 

despesa, abertura do procedimento e aprovação da repartição de encargos por 

mais de um ano económico – Apreciação, discussão e votação. 

6.3 Recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de 

trabalho (carreira geral de técnico superior) – Apreciação, discussão e votação. 

6.4 Prorrogação por mais seis meses do prazo para homologação da lista de 

classificação final dos procedimentos concursais comuns de recrutamento ref. 

Pccr.001.2015, Pccr. 002.2015 e Pccr.003.2015, bem como do concurso externo 

de ingresso ref. Pccr.004.2015 – Apreciação, discussão e votação. 

Apoios: 

7.1 Apoio às Freguesias para promoção e salvaguarda articulada dos interesses 

próprios das suas populações – Apreciação, discussão e votação. 

7.2 Apoio à União de Freguesias de Marrazes e Barosa – Ampliação do Cemitério 

de Marrazes – Apreciação, discussão e votação. 

7.3 Apoio Financeiro à Freguesia de Monte Real para a reparação e 

requalificação do edifício do Mercado Municipal de Monte Real às novas 

exigências legais necessárias ao seu uso – Apreciação, discussão e votação. 

8. Cedência de uma parcela para integrar o domínio público municipal – Caminho 

Municipal – Apreciação, discussão e votação.  
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9. Aprovação do Projeto de Minuta do Acordo de Execução de delegação de 

competências da gestão do Mercado Municipal da Maceira, da Câmara Municipal 

de Leiria com a Junta de Freguesia da Maceira – Apreciação, discussão e votação. 

10. Relatório de monitorização da operação de reabilitação urbana sistemática 

da ARU do Centro Histórico de Leiria – Apreciação, discussão e votação. 

11. Comissão Alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Leiria 

(CPCJ) - Designação de quatro cidadãos eleitores para o biénio 2016/2018 

12. Orçamento Participativo 2016/2017 – Proposta de alteração da Carta de 

Princípios e Normas de Participação – Apreciação, discussão e votação. 

13. Espaços culturais: 

13.1 Entrada livre nos espaços culturais afetos à DIACMT – Programação 

Cultural Municipal – Apreciação, discussão e votação. 

13.2 Entrada livre nos espaços culturais do Município em datas comemorativas – 

2016 – Apreciação, discussão e votação. 

13.3 Projeto Museu mais Ativo – Criação de mais 3 roteiros – Apreciação, discussão 

e votação. 

13.4 Projeto Kit Pedagógico ‐ Serviços Educativos dos Museus e Espaços 

Culturais do Município de Leiria - Proposta de cobrança das oficinas pedagógicas 

– Apreciação, discussão e votação. 

14. Processos 

14.1 Processo de genérico n.º 67/15 - Perfildoor, Lda. – Apreciação, discussão e 

votação. 

14.2 Processo genérico n.º 91/15 - Maria Graciete de Oliveira – Apreciação, 

discussão e votação. 

14.3 Processo genérico n.º 92/15 - Raízes do Prado Lda. – Apreciação, discussão e 

votação. 

14.4 Processo de genérico n.º 99/15 - F.Caixeiro - Equipamentos e acessórios 

para indústria de plásticos e papel, Lda. – Apreciação, discussão e votação. 

14.5 Processo genérico n.º 114/15 – Danipint – Acabamento de Interiores, Lda. 

– Apreciação, discussão e votação. 

14.6 Processo genérico n.º 131/15 – Adelino de Jesus Domingues – Apreciação, 

discussão e votação. 

14.7 Processo de genérico n.º 133/15 - Carlos Manuel Ferreira Antunes – 

Apreciação, discussão e votação.  

14.8 Processo genérico n.º 134/15 - Caçador Pecuária, Lda. – Apreciação, 

discussão e votação. 
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14.9 Processo genérico n.º 135/15 - Caçador Pecuária, Lda. – Apreciação, 

discussão e votação. 

14.10 Processo genérico n.º 136/15 - Caçador Pecuária, Lda. – Apreciação, 

discussão e votação. 

14.11 Processo genérico n.º 137/15 - Fernando Cordeiro Lourenço – Apreciação, 

discussão e votação. 

14.12 Processo genérico n.º 139/15 - Antonio Carlos Ferreira Passadouro – 

Apreciação, discussão e votação. 

14.13 Processo genérico n.º 140/15 - Agrolisboa Unipessoal Lda. – Apreciação, 

discussão e votação. 

14.14 Processo genérico n.º 144/15 - Porcimais, Lda. – Apreciação, discussão e 

votação. 

14.15 Processo genérico n.º 145/15 - BIDOSUINOS - Pecuária, Lda. – Apreciação, 

discussão e votação. 

14.16 Processo genérico n.º 146/15 - Licínio José Moteiro Faria – Apreciação, 

discussão e votação. 

14.17 Processo genérico n.º 148/15 - OVOLIDER - Ovos do Centro, Lda. – 

Apreciação, discussão e votação. 

14.18 Processo genérico n.º 149/15 - C.A.C II COMPANHIA AVÍCOLA, SA – 

Apreciação, discussão e votação. 

14.19 Processo de genérico n.º 150/15 - Avipecuária do Penedo – Apreciação, 

discussão e votação. 

14.20 Processo de genérico n.º 151/15 - Aqueciliz, SA – Apreciação, discussão e 

votação. 

14.21 Processo de genérico n.º 154/15 - Adelino de Jesus Marto – Apreciação, 

discussão e votação. 

14.22 Processo de genérico n.º 156/15 - Carlos Manuel Dinis – Apreciação, 

discussão e votação. 

14.23 Processo de genérico n.º 3/16 - Agro-Pecuária Monte Rio, Lda. – 

Apreciação, discussão e votação. 

14.24 Processo de genérico n.º 4/16 - MADF - Suinicultura, Lda. – Apreciação, 

discussão e votação. 

14.25 Processo de genérico n.º 5/16 - Porcosta, Lda. – Apreciação, discussão e 

votação. 

15. (Fora da Agenda) Feira de Levante - Apreciação, discussão e votação. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, cumprimentou 

os presentes e deu início aos trabalhos. Informou que foram entregues à Mesa duas 

moções da bancada municipal do PCP e uma da bancada municipal do BE. 

Submeteu à apreciação a ata da sessão ordinária anterior. 

Não havendo por parte dos senhores/senhoras deputados(as) qualquer manifestação, 

colocou à votação a ata n.º 6/2015, da sessão ordinária do dia 04 de dezembro de 2015. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 4 abstenções, 

aprovar a ata n.º 6/2015, da sessão ordinária realizada no dia 04 de dezembro 

de 2015. 

Informou dos pedidos de justificação de falta e substituições na presente sessão. 

Submeteu a votação, a pedido da Câmara Municipal, a inclusão na ordem de trabalhos, 

do ponto: 

15. (Fora da Agenda) Feira de Levante - Apreciação, discussão e votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou, por unanimidade, aprovar a inclusão 

do ponto 15 na ordem de trabalhos da presente sessão ordinária. 

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

Assembleia Municipal solicitou ao plenário autorização para a primeira intervenção pública 

do senhor professor João Bonifácio Serra - enquanto líder do grupo de missão criado pela 

Autarquia com o intuito de estudar a viabilidade de candidatar Leiria a Capital Europeia da 

Cultura em 202 – antes do início dos trabalhos, como habitual, em conformidade com o 

n.º 4 do artigo 36.º do Regimento. 

Não havendo qualquer manifestação contra, deu a palavra ao senhor professor, 

congratulando-se com a sua presença na presente sessão, manifestando a sua enorme 

satisfação pela sua coordenação do grupo de missão deste projeto. 

Intervenção do senhor João Bonifácio Serra 

Cumprimentou os presentes. 

Agradeceu a disponibilidade da Assembleia Municipal em acolher a sua breve declaração 

sobre os propósitos do grupo de missão que coordena, ao qual incumbe os trabalhos 

preparatórios de uma candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura em 2027. 

Sendo esta a sua primeira intervenção pública sobre esta matéria, considerou que a 

mesma teria de ocorrer no lugar próprio e onde se discutem e avaliam as políticas 

públicas municipais. 

Afirmou que não é ainda de uma candidatura que o grupo de missão vai cuidar - pois esse 

processo não foi ainda formalmente aberto -, calculando que este aconteça em 2020. 

Deu conta das condições do caderno de encargos que o grupo aceitou - sendo que o 

horizonte do grupo de missão é de três a quatro anos - e enumerou as diversas etapas 

que é necessário atingir nas diversas vertentes necessárias a este tipo de candidatura, 
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destacando os recursos criativos - artísticos e patrimoniais, técnicos e humanos, físicos e 

organizacionais. 

Antecipou um cenário de concorrência exigente entre as cidades portuguesas com a 

mesma ambição, pelo que o desafio principal do grupo de missão é garantir a prevalência 

comparativa das capacidades de Leiria, assentes em valores pertinentes e sólidos, sendo 

que um dos seus elementos essenciais é a natureza colaborativa no processo que vai ser 

desencadeado a partir de agora, numa dinâmica sustentada de adesões e de parcerias 

institucionais, condição para a solidez do processo. 

Sugeriu ao senhor Presidente da Mesa que esta dimensão colaborativa tenha o selo 

político da Assembleia Municipal, que seja por ela acompanhada de muito perto e 

regularmente, a exemplo do que sucedeu em casos equiparáveis, dos quais teve uma 

experiência direta muito positiva. 

Disse que só após a elaboração do programa, das vantagens e desvantagens a detetar, 

este será apresentado a todas as entidades parceiras e só então fará sentido – em 2020 - 

criar uma equipa de projeto, que se juntará ou subsumirá o atual grupo de missão. 

Relativamente à candidatura de Leiria, será necessário executar o primeiro draft do 

programa cultural, prever e acompanhar a evolução dos programas preliminares, dos 

equipamentos considerados necessários, das obras de regeneração que se torna 

imperioso assegurar e propor um modelo de financiamento e de gestão do projeto no 

período de 2020-2023. A esse grupo caberá defender a candidatura perante o júri 

internacional, cuja decisão terá lugar quatro anos antes – em 2023 – e dirá qual a cidade 

portuguesa que ficará com o título. 

Supondo que Leiria terá o reconhecimento da sua candidatura, seguir-se-ão 3 anos de 

preparação – 2023 a 2026 -, a ultimar intervenções urbanísticas, encomendar criações 

artísticas e fazer a promoção nacional e internacional do evento, desenvolver e articular 

as participações locais e iniciar a monitorização e avaliação de todo o projeto. 

Em 2027 acontece a Capital Europeia da Cultura e há um pós SEC tão relevante como o 

período anterior. Será preciso cuidar do legado, da absorção dos impactos, de 

normalização dos efeitos de um ano excecional e há que garantir a continuidade do 

investimento e das mudanças concretizadas. 

Disse ainda que estamos hoje com o pé no degrau um de uma imensa escadaria e 

importa ter claro a sequência dos patamares a passar pois haverá certamente momentos 

de pausa, de alguma incerteza, de revisão, de apelo a novas energias, de reponderação e 

de revitalização do projeto. 

Para já, Leiria pode contar com a determinação da sua Autarquia, com a expectativa 

favorável de várias instituições, mormente aquelas que logo no início deram sinal de 

interesse, através do senhor Bispo da Diocese de Leiria-Fátima, do senhor Presidente do 
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Instituto politécnico de Leiria e do senhor Presidente da Câmara Municipal da Batalha. 

Outros se seguirão, certamente. 

Concluiu a sua intervenção declarando que, para já, Leiria pode contar com atenção da 

comunicação social, a começar com a imprensa escrita; pode contar com a vontade de 

colaboração de diversas organizações culturais que fizeram ouvir a sua voz, que serão 

consultadas e cuja cooperação independente e crítica não é dispensável e pode contar 

com o empenho, isenção e espírito de serviço público do grupo de missão de que tem a 

honra de fazer parte. 

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

convidou o plenário a interpelar o senhor João Bonifácio Serra sobre questões que 

entendessem pertinentes. 

Não havendo qualquer manifestação para intervir, desejou ao grupo de missão as 

maiores felicidades. 

� 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

�  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, passou à leitura 

da ordem de intervenção, intercalada, dos senhores deputados inscritos. 

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Moção  

O Orçamento do Estado para 2016 e as autarquias locais 

Considerando que a proposta de OE para 2016: 

Elimina alguns constrangimentos à gestão autónoma dos recursos próprios das autarquias 

locais, designadamente no domínio da gestão do pessoal ao seu serviço, e minimiza 

outros, como aspetos relacionados com a execução da lei dos compromissos ou com a 

consignação forçada de algumas receitas; mantém um quadro geral de deveres de 

informação e um regime sancionatório próprios do exercício de tutelas de mérito e 

integrativa que a Constituição da República expressamente veda; 

Persiste no crónico incumprimento da Lei das Finanças Locais, avaliado em cerca de 300 

milhões de euros às autarquias, tão mais incompreensível quanto a abrupta redução das 

receitas a que foram sujeitas, quer com a imposição da nova Lei de Finanças Locais, quer 

com os cortes impostos desde 2011. 

A Assembleia Municipal de Leiria, reunida a 26 de Fevereiro de 2016, delibera: 
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1.º Saudar e valorizar as disposições que visam eliminar ou minimizar alguns dos 

constrangimentos à autonomia do poder local, designadamente quanto à eliminação de 

consignações e as restrições à contratação de pessoal; 

2.º Condenar o prosseguimento da sonegação dos recursos que a Constituição e a Lei 

atribuem às autarquias locais e reclamar o cabal respeito pela Lei das Finanças Locais; 

3.º Reclamar medidas urgentes que ponham fim às mais diversas formas de tutela não 

estritamente inspectiva e reponham um quadro conforme ao regime de autonomia 

prescrito pela Constituição da República. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Luís Santos (PCP) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Moção  

Sobre a Linha do Oeste 

Após sucessivos anos de anúncios governamentais do lançamento de projetos para a 

modernização da Linha do Oeste nunca levados à prática, foi agora tornado público um 

novo projeto de intervenção parcial neste troço ferroviário, para ser concretizado até ao 

terceiro trimestre de 2020, englobado no Plano Estratégico de Investimentos em 

Infraestruturas em Ferrovia - 2020. 

Do anúncio feito pelo Ministro do Planeamento e Infraestruturas, no passado dia 12 de 

Fevereiro, conclui-se que a intervenção de modernização da Linha do Oeste, cujos 

contornos necessitam de esclarecimento, nomeadamente quanto à eletrificação do troço, 

abrangerá somente o troço entre Meleças e Caldas da Rainha, esquecendo o troço a 

montante até ao Louriçal e, bem assim, toda a zona industrializada de Alcobaça, Nazaré, 

Marinha Grande e Leiria. 

A Linha do Oeste é um troço ferroviário estratégico no plano da rede ferroviária nacional e 

alberga potencialidades que devidamente exploradas, o podem transformar num ainda 

mais importante eixo de transporte de passageiros e de mercadorias envolvendo 

simultaneamente a área metropolitana de Lisboa e as regiões do Oeste e do Centro, com 

impacto muito positivo no plano económico, social e ambiental. 

A Assembleia Municipal de Leiria reunida em 26 de Fevereiro de 2016, preocupada com as 

condicionantes que comportam os objetivos de modernização relativos à Linha do Oeste, 

que constam do Plano de Investimentos em Infraestruturas em Ferrovia – 2020, 

apresentados pelo Ministro do Planeamento e Infraestruturas, que poderão limitar, ou 

mesmo inviabilizar, o alcance dos mesmos, delibera solicitar ao Governo que: 

Considere na necessidade da modernização da Linha do Oeste envolver, sem quaisquer 

hesitações, a eletrificação do troço entre Meleças e Louriçal, para além da automatização 

de sinais e agulhas e do prolongamento de troços de cruzamento; 
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Considere, igualmente, a possibilidade de correções no traçado, ou mesmo, de estudos de 

alternativa àquele, com o objetivo de reduzir o tempo de viagem, designadamente a 

jusante das Caldas da Rainha. 

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

a palavra ao senhor deputado José da Silva Alves, que participou – conjuntamente com 

os senhores deputados Acácio de Sousa, João Costa, António Pereira de Melo e António 

Luís Santos – numa reunião convocada por iniciativa da Assembleia Municipal de Loures, 

sobre a Linha do Oeste. 

Aludiu às instalações, um palácio magnífico, onde funciona a Assembleia Municipal de 

Loures. Aproveitou para solicitar ao senhor Presidente da Câmara melhores instalações 

para o órgão deliberativo. 

Intervenção do senhor deputado municipal José da Silva Alves (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Declarou que para além das magníficas instalações, na Assembleia Municipal de Loures 

funciona uma Comissão Permanente, prevista também no nosso Regimento, que reúne no 

intervalo das sessões da Assembleia Municipal. Em Loures aprende-se a valorizar os 

órgãos deliberativos - algo que há largos anos defende - pois poder executivo é quem 

pode e executa quem faz, não devendo o órgão deliberativo ser desvalorizado, mesmo ao 

nível da logística. 

Referiu que na reunião participaram quase todas as Assembleias Municipais da área da 

Linha do Oeste. Ambicionam que o traçado da linha deixe de passar por Sintra – que 

ficará com a atual –, e atravesse e valorize Loures, com o objetivo de a ligar aos 

transportes urbanos da cidade de Lisboa. Todos os participantes concordaram que o 

comboio é o transporte do futuro. No entanto, a parte da linha não eletrificada está agora 

como há cem anos. 

Informou que Leiria ficou com a incumbência, através do senhor deputado João Costa, de 

redigir um documento sobre esta matéria, tendo-se falado na possibilidade de criação de 

uma comissão executiva e de nela integrar os executivos municipais pois serão estes que, 

querendo, darão seguimento às propostas dos órgãos deliberativos. 

Disse que há muito trabalho a desenvolver, que a próxima reunião realizar-se-á na 

Marinha Grande, na qual participarão também os executivos municipais. 

Sendo esta uma causa comum, parece-lhe que a iniciativa de Loures é bem-vinda e 

merece reflexão, até porque se pretende a eletrificação da linha até ao Louriçal, referindo 

ainda a importância da Figueira da Foz para o transporte de mercadorias e a ligação a 

Coimbra para os passageiros. 
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Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

Cumprimentou os presentes. 

Não esteve presente na referida reunião pois encontrava-se em Leiria para a reunião 

preparatória da presente sessão. 

Manifestou a sua disponibilidade para participar no grupo de trabalho, deu conta da 

posição do Bloco de Esquerda relativamente a esta matéria, tendo já intervindo no 

Parlamento, na 6ª. Comissão, na presença do senhor Ministro do Planeamento e 

Infraestruturas, em que manifestou posição discordante sobre este projeto do Governo 

para a eletrificação e requalificação de parte da Linha do Oeste.  

Teceu breves considerações históricas e atuais sobre a importância desta linha, que não 

deve ser desvalorizada por questões orçamentais. Defendeu o faseamento de obra, 

considerando indispensável que o conceito da Linha Ferroviária do Oeste para passageiros 

e mercadorias permaneça desde o momento em que foi construída, em 1888. 

Relembrou a petição apresentada ao Parlamento em 2010, em que todos os partidos 

manifestaram a sua concordância e união na preservação da Linha do Oeste. 

Apresentou a moção intitulada Reorganização Administrativa de Freguesias no Município 

de Leiria 

Trancrição: 

1. Em 2012-2013, o anterior Governo PSD/CDS fez aprovar na Assembleia da República 

de forma unilateral e autoritária, uma reorganização administrative das Freguesias, 

extensiva a todo o território nacional, que mereceu o repúdio unânime da parte dos todos 

os municípios diretamente ou indiretamente envolvidos, a começar pelo Associação 

Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP). 

2. Essa chamada reforma administrativa, imposta pela troika do FMl/BCE/CE e defendida 

pelo anterior Governo PSD/CDS, encontra-se expressa em dois instrumentos legislativos 

que foram aprovados sucessivamente pela maioria de direita que governou o país entre 

2011-2015: a Lei n.° 22/2012, de 30 de maio, que aprovou o regime jurídico da 

reorganização administrativa territorial autárquica e a Lei n.° 11-A/2013, de 28 de 

janeiro, que concretiza, município a município, a fusão e/ou extinção de freguesias em 

cada concelho. 

3. Muitas e variadas criticas se levantaram contra estas decisões. E sem pretender 

desvalorizar as diferentes, e justas razões, pelas quais este tipo de decisões é 

profundamente anti-democrática quando delas são deliberadamente afastados os 

cidadãos, os principais “argumentos” invocados tiveram sobretudo por base argumentos 

de ordem economiscista, ignorando-se não apenas as diferentes realidades económicas, 

sociais e culturais de cada território, como sobretudo foram deliberadamente ignorados 

dois acórdãos do Tribunal Constitucional que confirmaram a possibilidade legal de realizar 
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referendos locais em matéria de criação, fusão, extinção e modificação territorial de 

autarquias locais.  

4. Num momento em que se inicia o periodo de uma nova legislatura, em que já ocorreu 

um ato eleitoral autárquico, em 2013, segundo o formato resultante do novo 

enquadramento jurídico das freguesias e em que, igualmente, os municípios já 

vivenciaram 4 anos de exercício do poder local segundo o novo figurino de freguesias, 

importa promover o debate e reflexão alargada sobre o modelo autárquico de freguesias 

que nos foi imposto, avaliar possíveis vantagens e desvantagens do mesmo e, sobretudo, 

ponderar e discutir possíveis alternativas para um novo desenho de freguesias, 

porventura mais ajustado às características e vontades dos munícipes de Leiria. 

5. Acresce que o próprio Programa do XXI Governo Constitucional acolhe essa 

possibilidade: "avaliar a reorganização territorial das freguesias, estabelecendo critérios 

objetivos que permitam às próprias autarquias aferir os resultados da fusão/agregação e 

corrigir os casos mal resolvidos”. 

6. Nesse processo afigura-se ao Bloco de Esquerda ser da maior relevância a promoção 

de um debate público que envolva todos os órgãos autárquicos de poder local, todas as 

forças vivas da comunidade leiriense e todos os cidadãos e cidadãs que estejam 

interessados em refletir e opinar sobre uma matéria que lhes diz diretamente respeito. 

Nestes termos, importará recorrer a diversos instrumentos para promover o debate, 

desde páginas na internet específicas no sítio do município, até a promoção de vários 

fóruns de reflexão alargado, com ou sem a participação de personalidades e/ou 

especialistas que ajudem a formar opinião informada sobre os caminhos a seguir.  

Nestes termos, a Assembleia Municipal de Leiria, reunida em sessão ordinária a 26 de 

Fevereiro de 2016, delibera: 

1. Aprovar a constituição de um Grupo de Trabalho com representantes de todas as 

forças politicas, todas as freguesias e representantes 'da câmara municipal, com a 

responsabilidade de organizar e promover o debate e a participação alargada dos 

munícipes sobre o tema “O ordenamento das Freguesias que queremos para o município 

de Leiria”. 

2. Incumbe a este Grupo de Trabalho desenvolver as seguintes atividades: 

a) Realizar reuniões abertas para discussão e avaliação do desenho atual das freguesias 

existentes; 

b) Promover um fórum de discussão pública, com a participação de diversos especialistas 

na matéria e personalidade locais de relevo para uma reflexão o mais alargada possivel 

sobre a matéria; 

c) Promover uma página no sítio do municipio de Leiria aberta à participação de qualquer 

cidadão interessado em opinar sobre o assunto; 
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d) Promover a elaboração de uma proposta de correção das situações mal resolvidas do 

ponto de vista autárquico e apresentar à Assembleia Municipal, até final de 2016, uma 

proposta sobre a matéria para esta deliberar.  

3. Enviar esta Moção e respetiva deliberação, a todos os órgãos de comunicação social, 

bem como ao Governo, Assembleia da República e Grupos Parlamentares. 

Acrescentou que este foi um processo imposta pela Troika, muito mal recebido por todas 

as freguesias e todos os municípios. 

Disse ainda que esta ideia de corrigir o que está mail feito é uma indicação expressa do 

XXI Governo Constituicional no seu programa, página 100. 

Intervenção do senhor deputado municipal Pedro Melo Biscaia (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Recentemente surgiram, na imprensa local, referências a uma alegada “revolução do 

trânsito em Leiria” que suscitaram opiniões diversas. Lamentavelmente, os membros 

desta Assembleia, incluindo os da sua Comissão de Mobilidade e Transportes, só tomaram 

conhecimento deste conjunto de intenções quando elas foram levadas à sessão do 

executivo camarário e da qual resultaram ecos públicos. É um procedimento que não 

pode merecer a nossa aprovação, pela desvalorização deste órgão autárquico, o mais 

representativo do Concelho o que, demasiadas vezes, tem acontecido. 

Mas, para além desta apreciação de conduta interessa colocar ao Executivo algumas 

questões prévias ao debate técnico: 

1. Estas anunciadas intervenções fazem parte do Plano de Mobilidade que, ao que 

sabemos ainda não foi concluído e aprovado? Se não fazem é preciso demonstrar que não 

condicionam o referido Plano. Se fazem, não se entende porque é que são divulgadas aos 

retalhos, sem se perceber e avaliar a visão estratégica de conjunto. 

2. Foram feitos e analisados os devidos recenseamentos de tráfego e de medição de CO2 

nos locais que se pretende intervir? 

3. Foi acautelada a devida articulação com a rede de transportes públicos existentes na 

zona urbana e com os fluxos de deslocação periféricos? 

4. Foi abandonada a proposta, já com alguns anos, do programa eleitoral do Sr. 

Presidente que indicava os terrenos junto à Rua João Soares como destinados a um 

parque de estacionamento semienterrado? 

5. Existe algum estudo sobre a real ocupação dos Parques de estacionamento disponíveis 

na cidade? 

6. Foi tida em conta a morfologia da cidade e não apenas cartas geográficas mais ou 

menos áridas, para impor novos circuitos de mobilidade? 
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7. Estas propostas serão alvo de discussão pública de modo a dar voz aos cidadãos, 

instituições privadas, serviços públicos e ao movimento associativo, ou pelo contrário, são 

projetos considerados pela Câmara como irreversíveis? 

Pessoalmente, até poderei concordar com algumas destas intervenções se delas for 

possível descortinar um todo coerente e articulado, se corresponderem a necessidades 

objetivas da população, se facilitarem de modo equilibrado a vida dos cidadãos e se não 

encobrirem outros interesses menos legítimos para a Comunidade. Sabemos, todavia, 

que alguns estudos técnicos são elaborados à medida da encomenda, num mercado 

disputadíssimo da adjudicação de planos e de obras de vulto.  

Todos temos memória de quantos Planos de mobilidade já foram encomendados e pagos 

pelos vários Executivos municipais de Leiria e que, por exemplo, um deles, elaborado por 

reputado atelier técnico, até propunha uma ponte pedonal sobre o Lis em local onde já 

existia uma há vários anos! Ou seja, a proposta técnica é apenas e só isso e deve 

merecer amplo debate público, capaz de acolher críticas e sugestões de melhoria. A 

propósito, veja-se como se procedeu em Lisboa com o debate público acerca da 

requalificação da 2ª Circular, que afinou ou mesmo alterou aspetos do projeto técnico 

inicial. 

Por outro lado, algumas das propostas anunciadas são polémicas, além de velhas e 

revelhas, como a criação de uma praceta no Largo da República em cima do inevitável 

Parque subterrâneo e que, em devido tempo, mereceram a rejeição significativa de vários 

setores de opinião do nosso Concelho. 

Uma praça pedonal naquele local, para quê e para quem? Para as paradas de bombeiros 

em dia de festa? Para as “macacadas” praxistas estudantis? Para os cidadãos da zona 

que, paradoxalmente, esperam há anos que sejam aproveitados os espaços intersticiais 

existentes entre lotes habitacionais da Avenida Marquês de Pombal ou da Rua João 

Pereira Venâncio, que estão abandonados e sem condições mínimas de salubridade? Não 

estará subentendida nesta ideia de palco pedonal, a encenação de um poder municipal 

exercido sobre a cidade e não com a cidade? 

Os seus eventuais benefícios serão muito menores do que as nefastas consequências para 

a mobilidade e para o avultadíssimo investimento nesta obra pouco consensual. 

A pedonalização, só por si, também não é um bem absoluto. Há tantos casos positivos 

como negativos por esse país fora. O próprio exemplo da transformação de uso da Praça 

Rodrigues Lobo, em bom rigor, não foi suscitada apenas pela sua pedonalização, mas sim 

pelo encerramento de bares no Terreiro, por via da reabilitação do Palácio dos Ataídes, 

pela Caixa de Crédito Agrícola. 

Prioridades serão, na minha modesta opinião, a requalificação dos pisos das vias urbanas, 

a melhoria dos passeios, a ordenação da sinalização pública e comercial, o zonamento de 
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custos do estacionamento de superfície, um novo e acessível tarifário dos parques 

subterrâneos existentes e, claro, uma verdadeira rede de transportes urbanos que 

beneficie a coesão territorial. Depois, concerteza que há correções a fazer no desenho das 

rotundas, no posicionamento das passadeiras para peões, na adoção de medidas que 

reduzam a velocidade automóvel e que garantam mais segurança e tornem a cidade mais 

harmoniosa nos seus vários usos. 

Intervir pode ser preciso. Mas debater é imperioso, com a certeza de que na diversidade 

de opiniões poderão surgir as melhores soluções! 

Intervenção do senhor deputado municipal Jorge Crespo (Presidente da Junta de 

Freguesia de Bidoeira de Cima) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, continuando a considerar o trabalho de 

proximidade com as populações a principal e mais importante tarefa dos presidentes de 

junta, considero nosso dever trazer a este órgão, de primordial importância no nosso 

sistema democrático, as preocupações, reclamações e reivindicações da população que 

representamos.  

Mas importa também, quando é caso disso, dar conta do sentimento de satisfação 

decorrente de iniciativas que realizam as aspirações e tornam mais agradável a vida dos 

nossos concidadãos. 

Vem isto a propósito da instalação dos equipamentos de desporto informal, que ao abrigo 

do orçamento participativo de 2014, contemplaram as actuais dezoito freguesias do 

concelho. 

No caso da Freguesia de Bidoeira de Cima, é agradável e bastante motivador verificar a 

quantidade de pessoas que usufruem do espaço e utilizam os equipamentos, começando 

assim, por vezes pela primeira vez, uma relação próxima e seguramente profícua com o 

exercício físico, colhendo os benefícios das atividades ao ar livre, que além de 

promoverem a saúde, cultivam as relações interpessoais. 

É por isso que hoje, a pedido e representando a população bidoeirense, dou os parabéns 

à Câmara e à Assembleia Municipal pela implementação dos orçamentos participativos, 

que além de promoverem a cidadania, dão à população a possibilidade de intervir, ainda 

que simbolicamente, na gestão das prioridades no nosso concelho. 

Contudo, para que estas boas práticas não sejam desvirtuadas, considero desejável que 

os projetos colocados a votação em futuros orçamentos participativos, sejam também 

transversais à totalidade das freguesias, assegurando que, independentemente do projeto 

que venha a ganhar, todas beneficiem por igual, promovendo a equidade e a coesão do 

nosso concelho. 
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Aliás, a bem da citada equidade e coesão, não me repugnaria, muito pelo contrário, que 

as freguesias agregadas, na recente e de má memória reforma administrativa, tivessem 

sido também contempladas e que, em vez de dezoito, tivéssemos vinte e nove 

equipamentos de desporto informal ao serviço e para desfrute da população do nosso 

concelho. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como disse atrás, uma das principais funções de 

um presidente de junta é trazer aqui, a este órgão de soberania local, as preocupações, 

reclamações e anseios da população que representamos. 

É por isso que hoje, passados cerca de quatro anos do apagão da televisão analógica, vou 

pela primeira vez neste mandato falar na TDT, a Televisão Digital Terrestre, cujo processo 

considero o maior e mais vergonhoso retrocesso civilizacional jamais acontecido no nosso 

país.  

Na verdade, a troco da promessa, não cumprida, de aumento do número de canais em 

regime aberto e de uma superior qualidade de imagem que não é perceptível para 

ninguém, é lamentável e inadmissível que, tanto tempo passado, os cerca de 15% de 

população que não podem mesmo sustentar um qualquer serviço pago, estejam ainda 

impedidos de ver televisão com qualidade e a qualquer hora do dia. 

No contacto directo com estes nossos conterrâneos, cuja voz não chega nunca a quem 

tem poder decisor neste país, são recorrentes as queixas relativas ao péssimo 

funcionamento da TDT já que, geralmente ao início da noite e sempre que existem 

variações de temperatura ou outras alterações meteorológicas, ficam privados da 

possibilidade de ver as notícias do dia ou os seus programas favoritos. 

Urge pressionar o regulador das telecomunicações, a Anacom, para que seja encontrada 

uma solução técnica para este problema que afecta sobretudo a população mais 

desfavorecida, nomeadamente os casos particularmente gravosos, e são muitos, em que 

a televisão é mesmo a única companhia. 

Por fim, mesmo para terminar, quero deixar aqui uma palavra de solidariedade aos 

produtores pecuários do nosso concelho, cuja atividade atravessa uma crise sem 

precedentes e sem vislumbre de solução. 

Sendo a Freguesia de Bidoeira de Cima sede de explorações com elevado potencial de 

produção suinícola, é com preocupação que assistimos ao desenrolar dos acontecimentos 

temendo que, caso não sejam tomadas medidas, possa estar em causa a sobrevivência 

deste sector tão relevante no contexto económico e social da nossa freguesia. 

Intervenção do senhor deputado municipal Paulo Pedro (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Afirmou que quando aqui se discutiu e aprovou o PDM, em 2015, já então manifestou 

uma dúvida e grande preocupação relativamente à questão da publicação da Carta da 
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Reserva Ecológica Nacional, na medida em que 20 anos antes foi aprovado um PDM e 

posteriormente publicada uma Carta da Reserva Ecológica Nacional que desvirtuou 

completamente o que foi discutido durante as fases de preparação desse PDM. 

Parece-lhe que tal não aconteceu desta vez, ou seja, a Carta recentemente publicada em 

Diário da República é compatível com o atual PDM, aprovado por este órgão. Por isso se 

congratulou pois que os aglomerados urbanos estão agora mais homogéneos e foram 

retiradas diversas manchas de reserva ecológica do seu interior, sendo que algumas delas 

não tinham qualquer significado mas anteriormente colocadas por algum 

fundamentalismo que só agora desapareceu, com muito esforço e ação desta Câmara 

Municipal. 

Aludiu ainda aos buracos da estrada 109/9, solicitando ao senhor Presidente da Câmara a 

sua intervenção junto das Infraestruturas de Portugal relativamente a esta estrada, que 

está a ficar intransitável.  

Intervenção do senhor deputado municipal João Paulo Leonardo (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

As épocas chuvosas continuam a ser um problema para a cidade e para o concelho. Deu 

conta de episódio presenciado na estrada Nossa Senhora do Amparo, em direção aos 

Marrazes, de tampas de saneamento a saltarem com o excesso de pluviosidade e 

resíduos que todos podem imaginar, sendo que a junção das águas pluviais à rede de 

saneamento é um problema estruturante que já várias vezes foi abordado e para o qual 

ainda não foi feito estudo nenhum. Este é um problema de higiene que urge resolver. 

Relativamente ao Plano de Mobilidade do qual todos tiveram conhecimento através da 

comunicação social, manifestou o seu apoio à intervenção efetuada pelo senhor deputado 

municipal Pedro Biscaia. Afirmou que a comunicação social local tem sido utilizada como 

um meio de propaganda paga das iniciativas deste executivo e deu o exemplo de 

publicação recente efetuada no jornal Diário de Leiria acerca de um conjunto de obras a 

efetuar. Sugeriu – a ser assim – que este tipo de propaganda seja extensiva aos 

restantes jornais locais, que certamente agradecerão, bem como os seus leitores. 

Intervenção do senhor deputado municipal Carlos Barbeiro (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Brevemente será iniciada a construção da estação de tratamento de efluentes suinícolas 

(ETES) na freguesia de Amor. Sofreu profundas alterações ao projeto inicial, 

nomeadamente quanto ao transporte dos efluentes, que passa a ser efetuado por camião. 

Em consequência disso as vias de comunicação serão destruídas, com os corolários 

ambientais que se adivinham e prejuízos gravosos para a população da freguesia. 
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Apelou ao executivo municipal e ao executivo da freguesia que enveredem esforços no 

sentido de acompanharem todo este processo, para que se consiga minimizar as 

consequências destas alterações. 

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

passou à fase da discussão e votação das moções. 

Colocou à apreciação a moção “O Orçamento do Estado para 2016 e as autarquias locais”, 

apresentada pelo grupo municipal do PCP. 

Intervenção do senhor deputado municipal Acácio de Sousa (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

A bancada municipal do PS concorda com alguns pontos mas discorda de outros. Há uma 

política em curso, que está a ser programada na data atual e a moção contém uma 

antecipação de previsões em dois pontos. Propôs a possibilidade de votação dos pontos 

em separado. 

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

Mesa concorda com a proposta, não havendo qualquer manifestação em contrário. 

Colocou à votação o ponto n.º 1 da moção. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 17 abstenções, 

aprovar o ponto n.º 1 da moção “O Orçamento do Estado para 2016 e as 

autarquias locais”, apresentada pelo grupo municipal do PCP. 

Colocou à votação o ponto n.º 2 da moção. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 7 votos contra, 28 

abstenções e 6 votos a favor, rejeitar o ponto n.º 2 da moção “O Orçamento do 

Estado para 2016 e as autarquias locais”, apresentada pelo grupo municipal do 

PCP. 

Colocou à votação o ponto n.º 3 da moção. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 3 votos contra, 28 

abstenções e 11 votos a favor, aprovar o ponto n.º 3 da moção “O Orçamento do 

Estado para 2016 e as autarquias locais”, apresentada pelo grupo municipal do 

PCP. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

apreciação a moção Sobre a Linha do Oeste, apresentada pelo grupo municipal do PCP. 

Intervenção do senhor deputado municipal João Paulo Costa (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Assistiu ao debate parlamentar sobre a temática da Linha do Oeste em que interveio o 

senhor deputado Heitor de Sousa. Manifestou a sua concordância na perspetiva do 

conteúdo da intervenção mas criticou a forma como o fez. 
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Acerca da temática da Linha do Oeste, parabenizou o PCP pela participação e intervenção 

na reunião realizada na Assembleia Municipal de Loures. 

A representatividade política da Assembleia Municipal de Leiria foi das mais abrangentes 

na referida reunião e não o surpreendeu que Leiria fosse incumbida da redação final do 

documento a apresentar na reunião a realizar na Marinha Grande.  

Em Loures deu-se um passo significativo e apelou a que a reflexão seja conjunta dado 

que esta questão só terá evolução se todas as forças políticas representadas estiverem 

em sintonia, propondo a união de esforços para preparação de um documento 

tecnicamente fundamentado. 

A sua preocupação, independentemente da concretização da modernização da Linha do 

Oeste, é que as pessoas possam usufruir de equipamento alternativo, ecológico e 

economicamente saudável para as famílias e para os trabalhadores. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, na sequência da 

proposta apresentada pelo senhor deputado João Costa, propôs que a Assembleia 

Municipal de Leiria acolhesse a moção sobre a linha ferroviária do Oeste e a baixasse à 

comissão permanente das obras municipais, trânsito, segurança e proteção civil, para 

complemento com os contributos de todas as bancadas municipais representadas, e 

apresentada novamente à Assembleia Municipal para votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por unanimidade acolher a moção 

Sobre a Linha do Oeste, apresentada pelo grupo municipal do PCP e baixar à 

comissão permanente das obras municipais, trânsito, segurança e proteção civil, 

para complemento com os contributos de todas as bancadas municipais 

representadas e apresentada novamente à Assembleia Municipal para votação. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

apreciação a moção sobre a Reorganização administrativa de freguesias no Município de 

Leiria, apresentada pelo grupo municipal do Bloco de Esquerda. 

Intervenção do senhor deputado municipal Pedro Melo Biscaia (PS) 

Disse julgar que esta Assembleia, de um modo geral, estará concordante com a 

generalidade desta proposta ma embora a moção contemple o debate e discussão, 

entende que o primeiro passo deverá ser das Assembleias de Freguesia, pois as 

realidades são completamente diferentes, e só depois deverá o debate ser alargado, sem 

partidarismo e muito menos opções ideológicas sobre este assunto. 

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

que está em causa é apenas a criação de um grupo de trabalho. 
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Intervenção do senhor deputado municipal José António Silva (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Disse não saber quanto tempo mais se ouvirá nestas sessões o senhor deputado 

municipal Heitor de Sousa culpabilizar o Governo PSD/CDS-PP por tudo o que foi feito.  

Relativamente à presente moção, afirmou que sempre se manifestou contra o processo 

da reorganização administrativa das freguesias - que em nada contribuiu para a melhoria 

do bem-estar das populações - mas a Assembleia Municipal teve a oportunidade de sobre 

ele se pronunciar e não o fez. 

Considerou arriscado criar um grupo de trabalho e deverão ser as Juntas e Assembleias 

de Freguesia que assim o entenderem a apresentar propostas para que a Assembleia 

Municipal possa agir junto do Governo. 

Intervenção do senhor deputado municipal Manuel Cruz (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Concorda com a maioria das intervenções mas relembrou que as Freguesias tomaram, há 

cinco anos, uma posição que a Assembleia Municipal subscreveu e foi uma decisão bem 

clara. Também entende deverem ser as freguesias a pronunciarem-se sobre o que 

pretendem, sendo que a democracia deverá ser dada às pessoas, que sabem o que 

querem e cuja decisão deverá ser respeitada.  

Concorda com a proposta, devendo ser criado um grupo de trabalho, articulado com as 

freguesias. 

Intervenção da senhora deputada municipal Maria Odete João (PS)  

De facto a Assembleia Municipal de Leiria não propôs alterações neste processo de 

reorganização das freguesias pois as regras instituídas não permitiam que se fizesse um 

trabalho sério e uma discussão democrática, tendo optado por se pronunciar contra. Todo 

o processo foi mal conduzido pelo governo anterior e tinha um único propósito: impor 

decisões a régua e esquadro, não permitir que houvesse uma discussão saudável, 

democrática e participada, numa lógica de ou  se sujeitam às regras ou então fazemos 

nós (governo) e neste jogo quem assim quer,  faz. 

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

reforma administrativa, bem ou mal, foi feita. O que está em apreço é a proposta do 

grupo municipal do Bloco de Esquerda e é sobre ela que deverão pronunciar-se. 

Intervenção do senhor deputado municipal João Paulo Costa (PSD) 

Disse ser objetivamente contra a reforma administrativa e sabe que muitos mais pactuam 

com a sua opinião, a começar pelo próprio Secretário de Estado de então.  

Deu o exemplo de Leiria, que com a agregação das quatro freguesias prejudicou parte da 

população. No entanto outras agregações foram bem-feitas, como foi o caso de Souto da 

Carpalhosa e Ortigosa. 
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Disse que as pessoas preocupam-se é se têm uma boa qualidade de vida no que toca à 

relação com a administração pública. Por isso se falou não só na reorganização como 

também numa modernização. 

Atualmente, considera que faz todo o sentido ouvir quem quiser apresentar contributos 

para uma melhor reorganização administrativa. Somos muito bons a encontrar problemas 

e péssimos a encontrar soluções. E falar mal não custa nada. 

Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

Concorda com o senhor deputado Pedro Biscaia, que adivinhou que dentro deste grupo de 

trabalho está a preocupação primeira de discutir com os cidadãos diretamente 

interessados e com as freguesias. O texto da moção contempla a participação de 

representantes das Assembleias de Freguesia e já responde ao pretendido, mas se for 

necessário sublinhar esse facto concorda plenamente. 

Salientou que o que se pretende é a criação de um grupo de trabalho pois decorre da 

mais elementar democracia que sejam ouvidas as opiniões dos que não foi possível ouvir 

no processo de reorganização administrativa que foi, em muitos casos, liminarmente 

reduzido devido a prazos a cumprir e exigências calendarizadas por parte da Troika e não 

foi por acaso que aconteceu antes da realização das eleições autárquicas. 

Como órgão de participação que se pretende que esta Assembleia Municipal seja, 

cumpre-lhe devolver o mais possível a palavra, a discussão e a reflexão à comunidade 

leiriense e a todas as Assembleias de Freguesia, direta ou indiretamente envolvidas. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou a moção 

à votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 12 votos contra e 2 

abstenções, aprovar a moção sobre a Reorganização administrativa de 

freguesias no Município de Leiria, apresentada pelo grupo municipal do Bloco de 

Esquerda. 

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, o qual solicitou autorização 

para intervenção pelo senhor vereador Lino Pereira. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal ausentou-se temporariamente, tendo sido 

substituído pelo senhor deputado municipal José da Silva Alves, 1.º secretário da Mesa da 

Assembleia. 

Intervenção do senhor vereador Lino Pereira 

Cumprimentou os presentes. 

Como resposta à intervenção e questões colocadas pelo senhor deputado municipal Pedro 

Melo Biscaia, procedeu à apresentação da cronologia do 
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PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES DO CONCELHO DE LEIRIA 

16.12.2014 - Parecer vinculativo da Câmara Municipal. 

22.01.2015 - Autorização da realização da despesa e abertura de procedimento pelo Sr. 

Presidente. 

26.02.2015 - Autorização da realização da despesa e aprovação da adjudicação por parte 

do Sr. Presidente. 

26.02.2015 - Aprovação da minuta do contrato pelo Sr. Presidente. 

Prazo de prestação do serviço: 

Vigência do contrato: 1 ano 

Fase I (Estudo de caracterização e diagnostico) - 6 meses 

Fase II (estratégia de intervenção) - 4 meses 

Fase III (versão final do plano) - 2 meses 

02.02.2015 - Comunicação da aprovação da candidatura n.º CPMUS003283 ao Aviso 07 - 

Promoção da Mobilidade Urbana Sustentável 2014 do Fundo de Eficiência Energética 

(FEE), ao abrigo da Portaria n.º 26/201, de 10 de Janeiro, para elaboração do Plano de 

Mobilidade e Transportes do Concelho de Leiria. 

Tipologia da operação: plano de mobilidade e transportes 

Investimento total s/ IVA: 92.250,00€ 

Investimento total c/ IVA: 113.457,50€ 

Investimento elegível: 113.457,50€ 

Contribuição FEE: 28.366,88€ 

02.03.2015 - Celebração do contrato de aquisição de serviços por ajuste direto n.º 

10/2015. 

05.2015 - Entrega da fase I do Plano respeitante ao Estudo de Caracterização e 

Diagnostico. 

25.06.2015 - Sessão Pública de Trabalho, realizado nas instalações do Estádio municipal.  

Envolveu atores chave locais de diferentes temáticas, nomeadamente, a Educação, 

Inclusão Social/Saúde, Comercio/Serviços, Ambiente, Turismo/Desporto e 

Trânsito/Transportes, dando-lhes a oportunidade de expressar as suas preocupações, de 

trocar ideias e construir soluções consensualmente. 

16.11.2015 - Executivo 

Apresentação e discussão da Proposta de Circulação Viária para a Cidade de Leiria, no 

âmbito do Plano de Mobilidade e Transportes em elaboração. 

27.11.2015 - Concelho Municipal de Mobilidade e Trânsito 

Apresentação e discussão da Proposta de Circulação Viária para a Cidade de Leiria, no 

âmbito do Plano de Mobilidade e Transportes em elaboração. 

15.12.2015 - Câmara Municipal 
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Apresentação e discussão da Proposta de Circulação Viária para a Cidade de Leiria, no 

âmbito do Plano de Mobilidade e Transportes em elaboração. 

12.2015 - Entrega da fase II do Plano respeitante a Estratégia de intervenção. 

01.2016 - Decisão de publicitação no sitio de Internet do Município dos resultados da 

Sessão Pública de Trabalho realizada a 25.06.2015. 

01.2016 - Procedimento de suspensão da execução do contrato n.º 10/2015. 

15.01.2016 - Sessão de esclarecimentos com a presença da Acilis, ADLEI e IPL. 

Reunião de trabalho por forma a definir novos pontos de contagens de trafego para a 

Cidade de Leiria, por forma a consolidar a estratégia de intervenção. 

Conclusão da matriz de inquérito de satisfação para os utilizadores de transportes. 

11.02.2016 - Envio por parte da Comissão Executiva do Plano Nacional de Ação para a 

Eficiência Energética (PNAEE) do Contrato de Concessão de Apoio Financeiro. 

20.02.2016 - Conclusão de inquérito a mobilidade, destinado a população residente no 

concelho de Leiria, a ser disponibilizado no sítio de Internet do Município. 

Estima-se, na 1.ª quinzena de Abril, com a versão final do Plano (Fase III), articular o 

Plano de Comunicação no âmbito participativo, à semelhança da Sessão Pública realizada 

em Junho de 2015. 

O senhor 1.º secretário da Mesa da Assembleia Municipal – José da Silva Alves, 

agradeceu e aconselhou a uma maior articulação entre a comissão permanente nomeada 

pela Assembleia Municipal e o executivo camarário. 

Deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Cumprimentou os presentes. 

Em aditamento à intervenção do senhor vereador, disse que até parece que o propalado 

plano de mobilidade nasceu agora e lembrou que a lógica da Comissão Europeia no que 

respeita aos financiamentos é a de privilegiar as diminuições de CO2, tendo obrigado a 

que apenas seja possível financiar obras do plano estratégico de desenvolvimento urbano 

(PEDU) se houver um plano de mobilidade, com projetos de poupança energética e de 

natureza ambiental. Referiu ainda que a seu tempo haverá lugar a discussão pública e 

participação de todos, com a transparência habitual e transversal a toda a atividade 

municipal desenvolvida por este executivo. 

Disse ao senhor deputado Jorge Crespo que a situação de rotura atual do setor da 

suinicultura constitui também grande preocupação do executivo municipal. O possível 

encerramento de muitas empresas numa região responsável por 30% da produção 

nacional poderá ter um efeito sobre a economia local motivo de atenção. 

Ao senhor deputado Paulo Pedro disse que mais uma vez será transmitido às Estradas de 

Portugal a necessidade de intervenção na estrada 109/9. A Câmara tem conhecimento de 
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que está previsto um projeto de reabilitação de toda a estrada 109, o qual poderia vir a 

contemplar também a estrada 109/9. 

Ao senhor deputado João Paulo Leonardo transmitiu que a publicação da relação da 

reparação dos pavimentos para 2016 e consequente pedido de desculpas à população 

pelos incómodos que daí poderão advir é por uma questão de transparência. No que se 

refere às intempéries e problemas causados na rede de saneamento, resulta da 

antiguidade das redes e da junção de então na mesma conduta quer do saneamento quer 

das águas pluviais. Referiu os valores dos encargos atuais, a cargo de uma empresa que 

faz a gestão dos efluentes e que inclui as águas pluviais, garantindo que há meia dúzia de 

anos que nas obras de saneamento e reabilitações efetuadas tem sido contemplada a 

separação dos dois tipos de águas. 

Deu conta que na visita de trabalho efetuada na freguesia de Amor o executivo municipal 

foi surpreendido com a divulgação, desconhecida da Autarquia, do projeto da ETE’s, que 

inicialmente contemplava a existência de condutas que levariam até à estação os 

efluentes de uma parte significativa de explorações, sendo que algumas teriam que ser 

por transporte, para primeiro tratamento na ETE’s e posterior encaminhamento por 

conduta até à ETAR norte. Presume que por decisão governamental – uma vez que 

envolve milhões de euros de financiamento público – foram permitidas alterações que 

preveem a utilização de veículos preparados para o efeito (fala-se numa média diária de 

90 veículos pesados) e não por conduta. A Câmara Municipal chamará a atenção para a 

solução que terá que ser tomada sobre as estradas a utilizar, sob pena de se ter que 

impedir a circulação em algumas. 

Finalmente deu nota de informação colhida em Bruxelas, há cerca de um ano, numa 

reunião realizada com um dos dois portugueses que eram diretores gerais de unidades da 

Comissão Europeia, da Direção Geral da Mobilidade, Dr. Aguiar Machado, que deu a 

conhecer que o orçamento da sua área era de 26 mil milhões de euros. 3 mil milhões 

seriam afetados ao Plano de Junkers e 23 mil milhões destinados a ferroviária e 

rodoviária. Teve o cuidado de, há alguns meses, falar com o Eng.º Ribeiro e Santos, 

pessoa que dentro da nova entidade Infraestruturas de Portugal tem a seu cargo a 

ferroviária, alertando-o para os problemas que a linha do Oeste tem, nomeadamente 

dentro do concelho de Leiria, em que existe um conjunto de passagens de nível onde já 

ocorreu várias vítimas mortais e da necessidade de intervir no grande projeto de 

reabilitação da linha do Oeste. A resposta foi que não sabia que havia esse dinheiro e que 

seria o Governo português a apresentar o projeto para poder merecer o financiamento. 

Manifestou a sua estranheza sobre quais os interesses que movem para que só se esteja 

a prever a reabilitação da linha do Oeste até às Caldas da Rainha, deixando que a maior 

parte desta linha não seja objeto de intervenção, pois acredita-se que teria público 
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suficiente para a tornar rentável, para além de provocar impulsos na economia local, 

nomeadamente no transporte de mercadorias. 

O senhor 1.º secretário da Mesa da Assembleia Municipal – José da Silva Alves, 

referiu ainda que a linha do Oeste é tida como um apoio estratégico à linha do Norte, a 

qual, em caso de cataclismo, não tem atualmente nenhuma alternativa. A linha do Oeste 

com a linha da Beira Alta pode chegar a Vilar Formoso. 

�  

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. 

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 

Transcrição: 

No passado dia 30 de janeiro, aproximadamente em torno das 00H, deu-se a rotura de 

uma conduta de água no cimo da Av. Marques de Pombal, mais precisamente na Rua 

Dom José Alves Correia da silva, situação que poder-se-á dizer que se trata de um 

acidente normal, não entrando desta vez na discussão das condições e manutenção do 

sistema de transporte de Água em Leiria, mas sim na forma como o município e os SMAS 

resolveram o problema. 

Esta rotura provocou uma falha de água nas zonas da Av. Marques de pombal, Bairro dos 

Capuchos até à Av. 25 de Abril, durante mais de 15 horas. Durante este período reinou o 

desconhecimento pois os SMAS e a linha de apoio simplesmente não funcionaram, 

deixando no total desconhecimento toda a população afetada, uma falha evidente dos 

serviços ao apoio ao consumidor. 

Juntamente a esta ineficácia dos SMAS, junta-se também a falta de celeridade para 

resolver a situação, e com isso o desperdício do bem vital que é a Água, que chegava ao 

fundo Av. Marques de Pombal em grande quantidade. 

O Grupo Municipal do PCP apela a que esta situação tem de ser tomada como exemplo, 

os SMAS tem de trabalhar mais e melhor. 

O senhor 1.º secretário da Assembleia Municipal – José da Silva Alves, passou à 

apresentação do ponto n.º 2 pois o ponto n.º 1 não carece de votação. 
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Ponto  

2. IV MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO. 1.ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS, 1.ª REVISÃO AO PLANO DE ATIVIDADES – APRECIAÇÃO, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou o ponto. 

A IV Modificação ao Orçamento tem como objetivo concretizar a 1.ª Revisão ao Plano 

Plurianual de Investimentos (PPI), com o intuito de: 

Prever no PPI a rubrica de apoio para a construção e beneficiação de infraestruturas – 

ProLeiria, de modo a acolher os encargos financeiros plurianuais decorrentes de contratos 

programa no âmbito do apoio à aquisição de relvados sintéticos;  

Prever/incluir a celebração do Contrato Interadministrativo de delegação de competências 

com a freguesia de Monte Real e Carvide relativamente ao Posto de Turismo de Monte 

Real. 

Não havendo inscrições para intervenção, o senhor 1.º secretário da Assembleia 

Municipal – José da Silva Alves, 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, 

aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 

16 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, 

aprovar a IV modificação ao orçamento. 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos, 1.ª Revisão ao Plano de Atividades. 

Ponto 

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

LEI N.º 22/2015, DE 17 DE MARÇO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA – PARA 

CONHECIMENTO. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou o ponto. 

De acordo com a nova redação da LCPA (Lei dos Compromissos e Pagamento em Atraso), 

introduzida pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, o Município de Leiria, na pessoa do 

Presidente da Câmara Municipal, deve declarar que todos os compromissos plurianuais 

existentes, a 31 de dezembro de 2015, se encontram devidamente registados na base de 

dados, central, de encargos plurianuais e emitir uma declaração com todos os 

pagamentos e recebimentos em atraso à data de 31 de dezembro do ano de 2015. 

A Assembleia Municipal de Leiria, em cumprimento do estipulado na alínea c) do 

n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 22/2015, de 17 de março, tomou conhecimento 
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das declarações contidas na deliberação da Câmara Municipal de Leiria datada 

de 02 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito.   

Ponto 

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

LEI N.º 22/2015, DE 17 DE MARÇO, DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA 

E SANEAMENTO – PARA CONHECIMENTO. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou o ponto. 

De acordo com a nova redação da LCPA (Lei dos Compromissos e Pagamento em Atraso), 

introduzida pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, os Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria, na pessoa do seu Presidente do Conselho de Administração, deve 

declarar que todos os compromissos plurianuais existentes, a 31 de dezembro de 2015, 

se encontram devidamente registados na base de dados, central, de encargos plurianuais 

e emitir uma declaração com todos os pagamentos e recebimentos em atraso à data de 

31 de dezembro do ano de 2015.  

A Assembleia Municipal de Leiria, em cumprimento do estipulado na alínea c) do 

n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 22/2015, de 17 de março, tomou conhecimento 

das declarações de carácter obrigatório, no âmbito do artigo 15.º da Lei n.º 

22/2015, de 17 de março, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, 

contidas na deliberação da Câmara Municipal de Leiria de 16 de fevereiro de 

2016, cujo teor se dá por transcrito.   

Ponto 

5. CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE REGIONAL DO 

INVESTIMENTO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

IMÓVEIS (IMI) - CÓDIGO FISCAL DO INVESTIMENTO (CFI) – REGIME FISCAL DE 

APOIO AO INVESTIMENTO (RFAI) – DL N.º 164/2014, DE 31 DE OUTUBRO – 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

O senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro, dispensou apresentação. 

Intervenção do senhor deputado municipal José Pereira dos Santos (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Concordando com a proposta apresentada, disse que o critério tem que ser este e está 

certo pois no que diz respeito às isenções de IMI este não pode ser casuístico mas sim 

um critério universal para que todos os que o preencham automaticamente tenham 

direito à isenção. 

Porém, a proposta apresentada pela Câmara não é a que apresentaria. Propôs uma 

alteração à mesma, que se transcreve: 
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Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

Entende que a proposta que foi apresentada merece ser ponderada à luz da proposta da 

Câmara Municipal. 

Crê que a definição de áreas de regeneração urbana consideradas como prioritárias para 

a atuação positiva por parte dos agentes económicos, com vista a regeneração e a 

revitalização urbana deverá ser um critério que devia ser considerado, associado à 

politica de isenção de IMI. 

Deu conta da necessidade de definir o que é que se entende por criação líquida de postos 

de trabalho pois é sabido que nos últimos 4 anos 90% da criação da criação postos de 

trabalho em Portugal foram precários e em muitos casos ilegais. O atual Governo tem 

introduzido, e bem, fatores de legalidade que necessariamente devem ser respeitados na 

criação líquida de empregos, pelo que deve este critério ser clarificado à luz das 

deliberações tomadas na Assembleia da República à luz dessa matéria. 

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 

Transcrição: 

Podendo-se dar o caso de haver uma unidade com investimento inferior a 500 mil euros 

e, no entanto, ter todo o interesse regional e isso não estar salvaguardado, o grupo 

municipal do PCP abstêm-se nesta votação. 

Intervenção do senhor deputado municipal João Paulo Costa (PSD) 

Parabenizou o Município pela iniciativa, pela matriz e pela proposta, que parece de todo o 

interesse e faz todo o sentido. 

Prejudicando um pouco a apresentação da proposta por parte da bancada municipal do 

PS, compreendendo a argumentação, subscreve a intervenção do da bancada municipal 

do PCP. 

Chamou a atenção para o facto de muitas empresas tencionarem criar melhores 

condições para os trabalhadores e modernizar as instalações. O investimento de 3 
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milhões de euros ou igual ou inferior a 500 mil euros, mesmo não criando postos de 

trabalho, merece o respeito do Município e de todos. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Respondeu que esta proposta respeita aos investimentos num conjunto de atividades 

previstas por lei, que passam pela indústria extrativa, transformadora, de turismo, 

atividades e serviços informáticos, agrícolas e piscícolas, agropecuárias, de investigação e 

desenvolvimento, tecnologia de informação, defesa ambiente, telecomunicações, serviços 

partilhados e outros. 

Pretende-se, como forma de sensibilizar os investidores, exclusivamente para redução 

temporária do IMI, que, mediante vários critérios enumerados na proposta, seja 

considerado o quadro matriz para a isenção em número de anos a que terão direito. 

O valor mínimo de 500 mil euros proposto, que poderá não ser aplicado, correspondente 

a, aproximadamente, o dobro do volume de negócios médio das empresas do concelho no 

ano de 2012, de acordo com dados de 2012 do INE. 

No indicador acréscimo de postos de trabalho foi tida em consideração a doutrina da 

Administração Tributária que considera suficiente para utilização do benefício fiscal “um 

aumento líquido do número de trabalhadores relativamente à média dos 12 meses” 

anteriores com admissão de apenas um trabalhador, através de celebração de contrato de 

trabalho sem termo ou por tempo indeterminado. 

Acerca da proposta apresentada no decurso da presente sessão, respeita a um maior 

espartilhar dos níveis de redução, tendo em vista a criação líquida de postos de trabalho, 

que contempla eventuais reduções em todos os anos, conforme o valor do investimento. 

Sendo desejável uma matriz aplicável a todo o tipo de investimentos, de acordo com a 

lei, que possam ser feitos no concelho, o executivo municipal regista com agrado a 

proposta pois confere mais peso para os postos de trabalho, não vendo inconveniente na 

sua aceitação e remete à consideração da Assembleia Municipal, assumindo o que vier a 

decidir. 

O senhor 1.º secretário da Assembleia Municipal – José da Silva Alves, disse que 

as propostas são alternativas e não poderão ser votadas em simultâneo. Perguntou ao 

senhor Presidente da Câmara qual das propostas entende dever ser colocada à votação. 

O senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu ser de aceitar a proposta 

apresentada. 

O senhor 1.º secretário da Assembleia Municipal – José da Silva Alves, colocou à 

votação a proposta apresentada pela Câmara Municipal, com a alteração apresentada 

pelo senhor deputado municipal José Pereira dos Santos. 

A Assembleia Municipal de Leiria, em cumprimento do estipulado no n.º 4 do 

artigo 23º do Código Fiscal do Investimento, para efeitos de reconhecimento de 
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benefício de isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis, ao abrigo do Regime 

Fiscal de Apoio ao Investimento regulado naquele diploma legal, deliberou por 

maioria, com 2 abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria 

contida em sua deliberação de 27 de outubro de 2015, cujo teor se dá por 

transcrito, com a alteração apresentada pelo Sr. Deputado Municipal José 

Pereira dos Santos relativamente à criação líquida de postos de trabalho e, em 

consequência, aprovar os critérios de reconhecimento de interesse regional do 

investimento para efeitos de isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

‐ Código Fiscal do Investimento (CFI) – Regime Fiscal de Apoio ao Investimento 

(RFAI) – DL n.º 164/2014, de 31 de outubro. 

Intervenção do senhor deputado municipal João Paulo Leonardo (PSD) 

Disse que a proposta apresentada pelo senhor deputado municipal José Pereira dos 

Santos não pode ser submetida a aprovação pela Assembleia Municipal com base na 

decisão tomada anteriormente. Relembrou que no passado apresentou uma proposta no 

sentido de que as propostas alternativas apresentadas pelos deputados municipais 

pudessem ser submetidas à aprovação pelo órgão, que foi aprovada numa sessão e na 

sessão seguinte os senhores deputados da bancada municipal do PS rejeitaram e 

inviabilizaram essa possibilidade. 

O senhor 1.º secretário da Assembleia Municipal – José da Silva Alves, respondeu 

que a Câmara assumiu como dela também a proposta apresentada pelo senhor deputado 

municipal José Pereira dos Santos e que a votação foi concluída. 

Ponto 

6. PROCEDIMENTOS CONCURSAIS: 

6.1 PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

SMAS - PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NOS TERMOS DO 

ARTIGO 22.º DO DECRETO-LEI N.º 197/99, DE 8 DE JUNHO, E DA ALÍNEA C) DO 

N.º 1 DO ART. 6º DA LEI N.º 8/12, DE 21 DE FEVEREIRO – APRECIAÇÃO, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

6.2 AOV - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS – CONCURSO PÚBLICO COM 

PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA - 

AUTORIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA, ABERTURA DO PROCEDIMENTO E 

APROVAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE ENCARGOS POR MAIS DE UM ANO ECONÓMICO 

– APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 
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Ponto 

6.3 RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES NECESSÁRIOS À OCUPAÇÃO DE 

POSTOS DE TRABALHO (CARREIRA GERAL DE TÉCNICO SUPERIOR) – 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

6.4 PRORROGAÇÃO POR MAIS SEIS MESES DO PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO DA 

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS PROCEDIMENTOS CONCURSAIS COMUNS 

DE RECRUTAMENTO REF. PCCR.001.2015, PCCR. 002.2015 E PCCR.003.2015, 

BEM COMO DO CONCURSO EXTERNO DE INGRESSO REF. PCCR.004.2015 – 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou em conjunto os pontos 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4. 

Ponto 6.1 - O atual contrato de fornecimento de eletricidade celebrado entre os SMAS e a 

EDP Comercial, S.A. terminará no próximo dia 15 de abril de 2016, sendo que estamos 

em face de um serviço sobre o qual não pode ocorrer qualquer situação de 

descontinuidade da prestação do mesmo.  

Uma vez que estes encargos não constam do plano plurianual aprovado e que os mesmos 

serão superiores a € 99.759,58, o objetivo desta deliberação é que a Assembleia 

Municipal conceda prévia autorização para que os SMAS promovam a aquisição do serviço 

de fornecimento de energia elétrica, pelo prazo de vigência de um ano, com repartição de   

encargos nos anos de 2016 e 2017. 

Ponto 6.2 – Solicita-se que a Assembleia Municipal conceda prévia autorização para que o 

Município de Leiria promova o procedimento concursal “AOV - Aluguer Operacional de 

Viaturas” nos termos expostos, com repartição de encargos em mais do que um ano 

económico. 

Ponto 6.3 – Solicita-se que a Assembleia Municipal, no uso da competência que lhe é 

conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, autorize o 

recrutamento dos trabalhadores necessários à ocupação dos 3 postos de trabalho a que 

corresponde a carreira e categoria de Técnico Superior, nas áreas de atividade de 

assessoria de direção (1 posto de trabalho), contabilidade (1 posto de trabalho) e 

economia (1 posto de trabalho), por via da abertura dos procedimentos concursais 

identificados com as referências PCCR.001.2016, PCCR.002.2016, e PCCR.003.2016, 

tendo em vista a constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo 

indeterminado, destinados a candidatos com e sem vínculo de emprego público. 

Ponto 6.4 – Solicita-se que a Assembleia Municipal autorize a prorrogação, por mais seis 

meses, a contar do dia 11 de março de 2016, do prazo para homologação da lista de 

classificação final dos procedimentos concursais comuns de recrutamento ref. 
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pccr.001.2015, pccr.002.2015 e pccr.003.2015, destinados ao recrutamento dos 

trabalhadores necessários à ocupação de 8 postos de trabalho a que corresponde a 

carreira e categoria de Assistente Operacional, e respetivamente as áreas de atividade de 

Apoio Geral (4 postos de trabalho), Condutor de Máquinas Pesadas, Veículos Especiais e 

Viaturas Ligeiras (2 postos de trabalho) e Ação Educativa (2 postos de trabalho), bem 

como do concurso externo de ingresso para admissão a estágio de 8 bombeiros 

municipais na categoria de bombeiros municipais de 3.ª classe|recrutas (ref. 

pccr.004.2015). 

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 

Transcrição: 

Relativamente ao ponto 6.4 o grupo municipal do PCP irá votar favoravelmente, mas não 

quer deixar de salientar que esta situação resulta de um claro desinvestimento na 

importância que o Município dá aos recursos humanos e a falta de profissionais nos 

mesmos, não querendo, inclusivamente, considerar os recursos humanos como uma 

divisão. 

Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

Disse que o grupo municipal do BE votará favoravelmente tudo o que seja para reforçar 

os recursos humanos do Município, desde que aos procedimentos concursais seja 

garantida a maior transparência e divulgação, inclusive o seu adiamento como forma de 

garantir esses pressupostos. 

Relativamente ao ponto 6.2 disse não poder votar favoravelmente pois trata-se de um 

compromisso por 4 anos, num valor avultado e sem justificação. Questionou o senhor 

Presidente da Câmara sobre o destino das 52 viaturas contempladas, nomeadamente 

quais as áreas a que se destinam; se são para uso pelos serviços do Município ou se para 

uso pessoal parcial ou total; por que razão o valor médio é de 14 mil euros, e não consta 

qual o perfil de sustentabilidade na aquisição dos 52 veículos, nomeadamente se são 

veículos elétricos ou pelo menos amigos do ambiente.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Respondeu que como responsável, na Câmara Municipal de Leiria, desconhece a figura de 

uso pessoal, nem total nem parcial. 

Trata-se de um procedimento na sequência de anterior neste modelo ocorrido há 4 anos, 

com muito bons resultados. Da frota a contratar constam 4 veículos híbridos, não sendo 

possível contratar a totalidade deste tipo devido à morfologia do terreno. 

O senhor 1.º secretário da Assembleia Municipal – José da Silva Alves, colocou à 

votação o ponto 6.1. 

A Assembleia Municipal de Leiria, deliberou por unanimidade, para efeitos de 

prévia autorização do compromisso plurianual referente à aquisição do serviço 
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de fornecimento de energia elétrica, pelo prazo de vigência de um ano, nos 

termos do disposto nos n.º 1 e n.º 6 do artigo 22.º do Decreto‐Lei n.º 197/99, de 

8 de junho, que regula a realização de despesa em mais de um ano económico 

que não seja o da sua realização, aplicado por força da alínea f) do n.º 1 do 

artigo 14.º do Decreto‐Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e nos termos da alínea 

c) do n.º 1 do art. 6.º da Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro, que aprova as regras 

aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 16 de 

fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito. 

O senhor 1.º secretário da Assembleia Municipal – José da Silva Alves, colocou à 

votação o ponto 6.2. 

A Assembleia Municipal de Leiria, nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 6 do 

artigo 22.º do Decreto‐Lei n.º 197/ 99, de 8 de junho, aplicado por força da 

alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto‐lei n.º18/2008, de 29 de janeiro, 

conjugado com a alínea c) do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei 

dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), deliberou por maioria, com 

2 votos contra e 2 abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria 

contida em sua deliberação de 16 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por 

transcrito e, em consequência, autorizar a repartição de encargos por mais de 

um ano económico, do concurso público com publicação de anúncio no Jornal 

Oficial da União Europeia para AOV – Aluguer operacional de viaturas. 

O grupo municipal do PCP apresentou a declaração de voto que se transcreve: 

Identificamos a falta de um estudo que nos garanta que esta é a melhor solução. 

O grupo municipal do PCP vota contra. 

O senhor 1.º secretário da Assembleia Municipal – José da Silva Alves, colocou à 

votação o ponto 6.3. 

A Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida 

pelo n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 82‐B/2014, de 31 de dezembro, deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 16 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o recrutamento dos trabalhadores necessários à 

ocupação dos 3 postos de trabalho identificados, a que corresponde a carreira e 

categoria de Técnico Superior, e as áreas de atividade de Assessoria de Direção 

(1 posto de trabalho), Contabilidade (1 posto de trabalho) e Economia (1 posto 

de trabalho), por procedimentos concursais com vista à constituição de relações 

jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, destinados a candidatos 

com e sem vínculo de emprego público. 
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O senhor 1.º secretário da Assembleia Municipal – José da Silva Alves, colocou à 

votação o ponto 6.4. 

A Assembleia Municipal de Leiria, no uso das competências que lhe são 

conferidas pelos n.ºs 2 e 3 do artigo 64.º da Lei n.º 82‐B/2014, de 31 de 

dezembro, deliberou por unanimidade aprovar a proposta da Câmara Municipal 

de Leiria contida em sua deliberação de 16 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá 

por transcrito e, em consequência, autorizar a prorrogação, por mais seis meses, 

a contar do dia 11 de março de 2016, do prazo para homologação da lista de 

classificação final dos procedimentos concursais comuns de recrutamento ref. 

pccr.001.2015, pccr.002.2015 e pccr.003.2015, destinados ao recrutamento dos 

trabalhadores necessários à ocupação de 8 postos de trabalho a que 

corresponde a carreira e categoria de Assistente Operacional, e respetivamente 

as áreas de atividade de Apoio Geral (4 postos de trabalho), Condutor de 

Máquinas Pesadas, Veículos Especiais e Viaturas Ligeiras (2 postos de trabalho) 

e Ação Educativa (2 postos de trabalho), bem como do concurso externo de 

ingresso para admissão a estágio de 8 bombeiros municipais na categoria de 

bombeiros municipais de 3.ª classe|recrutas (ref. pccr.004.2015). 

7. APOIOS: 

Ponto 

7.1 APOIO ÀS FREGUESIAS PARA PROMOÇÃO E SALVAGUARDA ARTICULADA 

DOS INTERESSES PRÓPRIOS DAS SUAS POPULAÇÕES – APRECIAÇÃO, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

7.2 APOIO À UNIÃO DE FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA – AMPLIAÇÃO DO 

CEMITÉRIO DE MARRAZES – APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

7.3 APOIO FINANCEIRO À FREGUESIA DE MONTE REAL PARA A REPARAÇÃO E 

REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DO MERCADO MUNICIPAL DE MONTE REAL ÀS 

NOVAS EXIGÊNCIAS LEGAIS NECESSÁRIAS AO SEU USO – APRECIAÇÃO, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou em conjunto os pontos 7.1, 7.2 e 7.3. 

Ponto 7.1 – Pretende-se que a Assembleia Municipal de Leiria, aprove o apoio às 

freguesias, de valor igual a 8.000,00 (para cada freguesia), sendo o pagamento efetuado 

em duas tranches de €4.000,00/cada, sucedendo em março e setembro. 
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7.2 - A presente proposta tem por objetivo que a Assembleia Municipal delibere atribuir 

um apoio financeiro à União de Freguesias de Marrazes e Barosa, no valor de €50.000,00 

(cinquenta mil euros) como forma de auxílio no encargo realizado. 

Ponto 7.3 - O Objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal delibere 

atribuir um apoio financeiro no valor de €67.650,00 (sessenta e sete mil, seiscentos e 

cinquenta euros) à União de Freguesias de Monte Real e Carvide, para fazer face aos 

custos de reparação e requalificação do Mercado Municipal de Monte Real, a exemplo do 

que já foi feito no mercado de Maceira. 

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 

Transcrição: 

Relativamente ao ponto 7.1 o PCP sempre indicou que o processo de união de freguesias 

iria ser altamente prejudicial para as mesmas. Mais uma vez aqui está a prova. Não 

aceitamos que freguesia com populações iguais e necessidades diferentes tenham o 

mesmo financiamento. Por esse motivo o PCP votará contra. 

Relativamente ao ponto 7.2 o PCP votará favoravelmente. 

Relativamente ao ponto 7.3, é-nos dito na informação que a freguesia de Monte Real vai 

intervir na reparação e requalificação do mercado municipal, por forma a dotá-lo de 

melhores condições e funcionamento, adequando-o às normas legais e regulamentares 

em vigor, indispensáveis à sua operacionalidade. Para o efeito, os serviços propõem a 

atribuição de um apoio financeiro de €67.650,00, tendo a Câmara deliberar com a 

proposta e submete-la à Assembleia Municipal, para sobre a mesma deliberar. Estamos 

completamente de acordo e defendemos a necessidade premente de intervenção para a 

reparação e requalificação do mercado municipal de Monte Real. Aliás, tal intervenção, 

por responsabilidade do PS, PSD e CDS-PP só peca por tardia, como ainda percam por 

tardias também, por responsabilidades do PS, PSD e CDS-PP, muitas outras intervenções 

em Monte Real, a começar pela intervenção fundamental para repor as termas em 

funcionamento o mais depressa possível. 

Mas Monte Real carece ainda de intervenções na qualidade urbana, arquitetónica, 

paisagística e de infraestruturas de acesso, etc. O rol do que falta fazer para tornar Monte 

Real numa estância termal de qualidade é bem vasto e as responsabilidades são, 

obviamente, do PS, do PSD e do CDS-PP. 

Apesar da necessidade e premência, não deve, no entanto, ser o caminho a seguir - pela 

Câmara e por esta Assembleia - para concretizar as obras. Como se refere na informação, 

trata-se de uma obra municipal: reparação e requalificação do mercado municipal. Nestes 

termos, a responsabilidade da sua execução deve ser da Câmara. Se no executivo do PS 

e do PSD a proposta foi aprovada por unanimidade, pretende-se que seja a Junta de 

Freguesia de Monte Real a conduzir este processo. Então, a Câmara deve discutir e 
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preparar com aquela um contrato de delegação de competências e submete-lo a esta 

Assembleia, para efeitos de autorização, sob pena de nulidade, como refere a Lei das 

Autarquias, aprovada pela Lei n.º 75/2013. 

Por isso, recomendamos à Câmara que retire este ponto e prepare um protocolo de 

delegação de competências para executar estas obras. Se não o fizer somos obrigados a 

votar contra. 

O do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro, disse não ter nada a 

comentar. 

O senhor 1.º secretário da Assembleia Municipal – José da Silva Alves, colocou à 

votação o ponto 7.1. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 1 do 

artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 se setembro, deliberou por 

maioria, com 2 votos contra, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria 

contida em sua deliberação de 16 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por 

transcrito e, em consequência, aprovar a proposta de apoio para a promoção e 

salvaguarda dos interesses próprios das populações das freguesias que 

atravessam neste momento uma maior dificuldade de prossecução das suas 

competências próprias, da forma e condições conforme tabela anexa 

apresentada. 

O senhor 1.º secretário da Assembleia Municipal – José da Silva Alves, colocou à 

votação o ponto 7.2. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 1 do 

artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 se setembro, deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 02 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, aprovar a proposta de apoio financeiro à União de Freguesias de 

Marrazes e Barosa, para ampliação do Cemitério de Marrazes, no montante de 

€50.000,00 (cinquenta mil euros). 

O senhor 1.º secretário da Assembleia Municipal – José da Silva Alves, colocou à 

votação o ponto 7.3. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 1 do 

artigo 25 do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 se setembro, deliberou por 

maioria, com 2 votos contra, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria 

contida em sua deliberação de 16 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por 

transcrito e, em consequência, aprovar a proposta de apoio Financeiro à 

Freguesia de Monte Real para a reparação e requalificação do edifício do 
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Mercado Municipal de Monte Real às novas exigências legais necessárias ao seu 

uso. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, retomou ao seu 

lugar. 

Ponto 

8. CEDÊNCIA DE UMA PARCELA PARA INTEGRAR O DOMÍNIO PÚBLICO 

MUNICIPAL – CAMINHO MUNICIPAL – APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou o ponto. 

Submete-se à autorização da Assembleia Municipal, a aceitação a título gratuito da 

parcela de terreno com a área de 54m2, a destacar do prédio inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo n.º 3391-P da União das Freguesias de Monte Real e Carvide, descrito 

na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 3677/20080711, da extinta 

freguesia de Monte Real, propriedade do Senhor Francisco Manuel do Rocio Francisco, 

tendo por objetivo a sua afetação ao domínio público municipal, para arruamento.  

Não havendo inscrições para intervenção, o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 16 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, aprovar a afetação ao domínio público municipal, para 

arruamento, a parcela de terreno com a área de 54m2, a destacar do prédio 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3391‐P da União das 

Freguesias de Monte Real e Carvide, descrito na 2.ª Conservatória do Registo 

predial de Leiria sob o n.º 3677/20080711, da extinta freguesia de Monte Real, 

propriedade do Sr. Francisco Manuel do Rocio Francisco, devidamente assinalado 

na planta anexa à presente proposta e da qual faz parte integrante. 

Ponto 

9. APROVAÇÃO DO PROJETO DE MINUTA DO ACORDO DE EXECUÇÃO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA GESTÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA 

MACEIRA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA COM A JUNTA DE FREGUESIA DA 

MACEIRA – APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou o ponto. 

A Assembleia Municipal de Leiria, em 30 de abril de 2015, aprovou, sob proposta da Câmara 

Municipal, um acordo de execução para a gestão do Mercado Municipal de Maceira. 
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Este Acordo deveria ter produzido todos os efeitos em 1 de junho de 2015 e deveria ter vigorado até 

31 de dezembro de 2015. Todavia, por diversas razões, essencialmente relacionadas com 

beneficiações e adaptações que foi necessário efetuar no equipamento, o Acordo só veio a entrar em 

vigor de facto em 29 de outubro de 2015, cessando em 31 de dezembro do mesmo ano. 

As relações contratuais existentes entre as partes extinguiram-se por caducidade. 

Com, apenas, dois meses de vigência de facto não foi possível extrair conclusões quanto ao modelo 

gestionário.  

O Mercado da Maceira tem estado, desde sempre, sob gestão da Freguesia da Maceira e é vontade 

da Junta de Freguesia de Maceira prosseguir com a gestão deste equipamento. 

Quer a Câmara Municipal de Leiria quer a Junta de Freguesia de Maceira entendem seguir, 

experimentalmente, o mesmo modelo, não se prevendo transferência de recursos financeiros. 

O objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal aprove o “Acordo de Execução de 

delegação de competências da gestão do Mercado Municipal da Maceira, da Câmara Municipal de 

Leiria, com a Junta de Freguesia da Maceira”. 

O presente Acordo deve produzir efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2016 e foi introduzida no 

mesmo a possibilidade da sua renovação até final do mandato. 

Não havendo inscrições para intervenção, o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, em conformidade com o preceituado 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 unanimidade aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria 

contida em sua deliberação de 16 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por 

transcrito e, em consequência, aprovar o Projeto de Minuta do Acordo de 

Execução de delegação de competências da gestão do Mercado Municipal da 

Maceira, da Câmara Municipal de Leiria com a Junta de Freguesia da Maceira. 

Ponto 

10. RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

SISTEMÁTICA DA ARU DO CENTRO HISTÓRICO DE LEIRIA – APRECIAÇÃO, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou o ponto. 

O documento relata o estado de execução da Operação de Reabilitação Urbana da ARU do 

Centro Histórico no período que vai de 2011, data da conversão da Área Crítica em Área 

de Reabilitação Urbana, até 2015 e contém a cronologia dos passos mais significativos da 
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ARU, a metodologia de intervenção, a execução do programa, as fragilidades e 

potencialidades da operação e a conclusão. 

A parte referente à execução engloba, para além do investimento (público e privado) 

realizado, as despesas relativas aos incentivos disponibilizados aos privados. 

De acordo do com o previsto no artigo 20.º‐A do Decreto‐Lei n.º 307/2009, de 23 de 

outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/14, de 14 de agosto, a entidade gestora deve 

elaborar relatórios de monitorização da operação de reabilitação urbana da ARU para 

submeter à apreciação da Assembleia Municipal, objetivo pretendido com a presente 

deliberação. 

Não havendo inscrições para intervenção, o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, nos termos do número 1 do artigo 20.º‐ A do 

Decreto – Lei n.º 307/09 de 23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º 

32/2012 de 14 de agosto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta da 

Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 16 de fevereiro de 

2016, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar o relatório de 

monitorização da operação de reabilitação urbana sistemática da ARU do Centro 

Histórico de Leiria. 

Ponto 

11. COMISSÃO ALARGADA DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS 

DE LEIRIA (CPCJ) - DESIGNAÇÃO DE QUATRO CIDADÃOS ELEITORES PARA O 

BIÉNIO 2016/2018. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, solicitou à 

senhora deputada municipal Joana Correia para fazer uma intervenção sobre o 

funcionamento da comissão. Sem querer tecer críticas a ninguém, os cidadãos designados 

pela Assembleia Municipal não têm participado de forma regular nas reuniões, o que 

mereceu a crítica da presidente da comissão, que solicitou – a título pessoal – que aqui se 

faça eco dessa preocupação pois que são cada vez mais fortes os apelos a este tipo de 

comissões. 

Intervenção da senhora deputada municipal Joana Correia (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

A pedido da senhora presidente da CPCJ, informou que a nomeação de comissários para a 

Comissão Alargada por parte desta Assembleia sofreu algumas alterações, 

nomeadamente no número de mandatos – que passam a ser três -, o tempo de 

nomeação – que passa a ser de dois anos – e a periodicidade das reuniões, que deixa de 

ser trimestral e passa a ser mensal, todas as últimas 6ªs feiras de cada mês, no período 

da manhã. 
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Informou ainda que o caráter de presença nas reuniões passa a ser obrigatório e - para 

além do período da reunião - cada comissário terá que desenvolver um período de 

atividade, dentro da comissão, num período de 8 horas mensais. Este trabalho será 

desenvolvido em cumprimento do plano de atividades que a CPCJ estabelece para cada 

ano. 

A CPCJ prevê ainda um contacto de maior proximidade, pelo que solicita que a nomeação 

dos representantes da comunidade seja feita através de critérios de interesse pela área e 

disponibilidade dos intervenientes.  

Intervenção do senhor deputado municipal Pedro Melo Biscaia (PS) 

Deu o seu testemunho pessoal, com incidência profissional, do que é o trabalho da CPCJ, 

que é um trabalho permanente de apoio, sobretudo aos estabelecimentos de ensino e 

agrupamentos escolares que enfrentam problemas de inserção social, famílias 

destruturadas, problemas de absentismo e de toda a ordem e que está em crescendo nos 

últimos 3 anos. 

Referiu ainda que esta comissão integra um grupo de pessoas com muito boa vontade, 

que fazem um excelente trabalho e que merecem toda a atenção e apoio dos órgãos 

autárquicos. 

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

Mesa foram recomendados três nomes, pelos grupos municipais do PS, PSD e CDS-PP, 

estando em falta a indicação pelo grupo municipal do BE, que enviará posteriormente. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou, por unanimidade, designar os 

seguintes cidadãos eleitores, para o biénio 2016/2018: 

- Joana Marisa Pedrosa Vieira Correia  

- Ana Paula Coutinho Santos Ferreira  

- Beatriz Proença Vaz  

- Cláudia Isabel Pinheiro Teixeira (indicada posteriormente pelo BE) 

Ponto 

12. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016/2017 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA 

CARTA DE PRINCÍPIOS E NORMAS DE PARTICIPAÇÃO – APRECIAÇÃO, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Intervenção do senhor deputado municipal Jorge Crespo (Presidente da Junta de 

Freguesia de Bidoeira de Cima) 

Na sequência da sua intervenção anterior, propôs a inclusão da obrigatoriedade de os 

projetos serem transversais a todas as freguesias, aumentando a sua abrangência e 

dando melhor uso à verba que a Câmara Municipal disponibiliza para estes projetos. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, sugeriu que a 

proposta seja posteriormente submetida ao grupo de trabalho do Orçamento 

Participativo, que estudará a sua admissibilidade. 

O senhor deputado municipal Jorge Crespo acatou a sugestão. 

Intervenção do senhor deputado municipal João Paulo Costa (PSD) 

Concordando com a metodologia proposta, chamou a atenção para o facto de os projetos 

ganhadores ainda não estarem a ser executados.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, disse que tem a 

ideia de que as propostas aprovadas ou estão em execução ou vão ser executadas. 

Deu a palavra ao senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, na ausência do senhor 

Presidente da Câmara Municipal. 

Intervenção do senhor Vereador Gonçalo Lopes 

Respondeu que os equipamentos educativos já estão instalados nas freguesias, apenas 

estando em falta alguns arranjos. 

Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

Disse saber que são muito poucos os projetos do primeiro orçamento participativo que 

estão executados. Deu o exemplo do quiosque junto ao jardim Luís de Camões e do 

jardim infantil na freguesia de Parceiros. 

O senhor Vereador Gonçalo Lopes esclareceu acerca das obras mencionadas. 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, solicitou à 

Câmara Municipal que informe, até ao fim da semana de 29 de fevereiro a 04 de março 

de 2016, qual o ponto de situação de todos os projetos aprovados mediante o Orçamento 

Participativo, incluindo os que ainda não foram executados e qual o calendário para a sua 

execução. 

O 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, 

aprovar a Carta de Princípios e as Normas de Participação para o próximo 

Orçamento Participativo de 2016/2017. 

O grupo municipal do PCP apresentou a declaração de voto que se transcreve: 

A posição do PCP mantem-se pelos mesmos motivos. O valor determinado é muito baixo, 

o que tem um efeito contrário ao pretendido junto dos munícipes. No lugar de uma 

aproximação dos mesmos à gestão municipal cria um descrédito da mesma. 

O grupo municipal do PCP vota contra. 
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13. ESPAÇOS CULTURAIS: 

Ponto 

13.1 ENTRADA LIVRE NOS ESPAÇOS CULTURAIS AFETOS À DIACMT – 

PROGRAMAÇÃO CULTURAL MUNICIPAL – APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

13.2 ENTRADA LIVRE NOS ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO EM DATAS 

COMEMORATIVAS – 2016 – APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

13.3 PROJETO MUSEU MAIS ATIVO – CRIAÇÃO DE MAIS 3 ROTEIROS – Ponto 

13.4 PROJETO KIT PEDAGÓGICO ‐ SERVIÇOS EDUCATIVOS DOS MUSEUS E 

ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA - PROPOSTA DE COBRANÇA DAS 

OFICINAS PEDAGÓGICAS – APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Intervenção do senhor Vereador Gonçalo Lopes 

Apresentou em conjunto os pontos 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4. 

Ponto 13.1 - No âmbito da implementação da aplicação informática Faturação Diversa, 

propõe-se criação de bilhética específica para alguns tipos de isenções que surgem na 

necessidade de criação de entradas livres no âmbito de programação cultural municipal.  

Ponto 13.2 - propõe-se à Assembleia Municipal a autorização para serem considerados 

dias de entrada gratuita nos espaços museológicos do Município, datas específicas, de 

forma a contribuir para a sua maior divulgação através da dinamização de atividades que 

fomentem o seu usufruto pelo público. Trata-se de datas comemorativas relacionadas 

com o Património, referindo-se ainda que a maioria delas, correspondem a isenções já 

praticadas nos museus nacionais. 

13.3 - O objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal autorize as 

entradas gratuitas nos espaços culturais no âmbito do projeto “Museu mais Ativo”, 

constantes da deliberação. 

13.4 - O objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal aprove os preços 

constantes da deliberação e seu anexo, no âmbito do projeto “Kit Pedagógico”, que são 

diferentes dos preços constantes do Regulamento e Tabela de Taxas do Município de 

Leiria, em vigor. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Pereira de Melo (CDS-PP) 

Teceu breve consideração acerca da reunião havida sobre a Linha do Oeste e manifestou 

a sua concordância relativamente à intervenção efetuada pelo senhor deputado municipal 

Pedro Melo Biscaia, relativamente à mobilidade e trânsito. 

Reportando ao ponto 13.4, teceu considerações sobre o tarifário e chamou a atenção para 

incongruências na tabela. 
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Dirigiu-se ao senhor deputado Heitor de Sousa, dizendo que o ouviu defender (como 

deputado da nação) gratuitamente a A25, a A23 e a via do Infante. Como leiriense, não o 

ouviu defender a isenção na A19 até à Batalha. Apesar de nada ter a ver com a 

Assembleia Municipal, concordando com a posição assumida, pediu-lhe para considerar 

também a A19. 

Dirigiu-se ao senhor Presidente da Câmara Municipal e referiu que o mercado abastecedor 

tem aviões lá dentro e o retail center está vazio. Sugeriu à Câmara Municipal adquirir o 

retail center para lá funcionar o mercado abastecedor. 

O senhor Vereador Gonçalo Lopes esclareceu acerca do ponto 13.4. 

Intervenção do senhor deputado municipal Acácio Bárbara (PS) 

Transcrição: 

Cumprimentos institucionais. 

A minha breve intervenção nesta Assembleia visa enaltecer a atividade cultural da CML, 

consubstanciada, neste caso concreto, num pacote de iniciativas que visam promover os 

espaços culturais municipais, que temos hoje aqui para aprovar. E uma vez que não têm 

sido muito frequentes os meus elogios à política cultural municipal, ficar-me-á bem, com 

certeza, fazê-lo agora. 

A relevância deste pacote ficou desde logo reconhecida com o voto unânime que mereceu 

por parte de todo o elenco de vereadores da Câmara Municipal. 

Tendo em conta a anunciada intenção da Câmara de candidatar Leiria a capital europeia 

da cultura em 2027, um horizonte não tão longínquo quanto isso, à distância de dez anos 

[com foi já hoje muito claramente apresentado esta noite aqui pelo professor Bonifácio 

Serra, coordenador da equipa de missão], urge desde já trabalharmos todos em conjunto, 

num espírito coletivo e colaborativo, como ele referiu também, e sem aquele sentido 

mesquinho de capelinha, que sempre atrapalha nestas coisas, mas no sentido de 

conseguirmos conquistar este desiderato para Leiria. Em meu humilde entender, este 

projeto ou será um projeto mobilizador de todos os agentes culturais, económicos, 

político-institucionais, enfim das ditas foças vivas do concelho, ou estará inevitavelmente 

condenado ao fracasso. Ele terá que ser também, e sobretudo, um projeto transversal a 

todas as foças políticas locais, sem exclusão nem excessivo protagonismo. 

A cultura, para além de ser o referencial maior da identidade coletiva de qualquer 

comunidade, é também por isso um fator de agregação e de coesão social; portanto, no 

nosso caso, ela não deverá nunca ser um fator de divergência, mas de união. A cultura 

conseguirá mobilizar sinergias, com especial importância para a dinamização e fomento 

do crescimento económico, através das múltiplas dimensões de atividades criadoras de 

riqueza, direta ou indiretamente por si potenciadas. Assim, apostando desde já numa a 

atividade cultural estruturada e planificada, bem como numa promoção pedagógica junto 
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das novas gerações que estarão na vida ativa no horizonte de uma década, Leiria terá 

tudo a ganhar se o conseguir fazer. 

Neste sentido vai o meu apelo a todos, independentemente dos seus posicionamentos 

político-ideológicos, para vestirmos esta mesma camisola e começarmos a trabalhar daqui 

em diante em conjunto, interactivamente, pois será Leiria a ganhar e não apenas a 

Câmara do presidente Raul Castro ou de outro presidente qualquer que venha a estar 

nessa altura no cargo. 

Portanto, em matéria de política cultural municipal, para além da minha concordância 

integral com o conteúdo dos 4 pacotes que vêm aqui hoje a deliberação, e seguramente 

serão consensuais também nesta assembleia, a exemplo do que foram na Câmara, 

deixaria apenas duas sugestões: 

Uma, para sugerir à CML a extensão do projeto “MUSEU MAIS ATIVO” a outros espaços 

museológico do concelho, ainda que não tutelados diretamente pela CML. Se possível 

ainda para este ano; se não for possível, para o próximo. Incluiria aqui nesta sugestão 

um novo roteiro que contemplasse o Museu Escolar, nos Marrazes, à semelhança, aliás, 

do que a Câmara já faz com o roteiro para crianças “À Descoberta de Leiria”, que também 

contempla este Museu. Em meu entender, e sei do que falo por experiência própria, um 

museu ainda demasiado desconhecido e mal-amado por Leiria. Obviamente que esta 

sugestão deverá merecer a concordância e a colaboração da Junta de Freguesia local e a 

Câmara deverá mobilizar também os mesmos meios que mobiliza para os outros roteiros 

existentes. 

E uma outra sugestão ainda: que fosse criada uma rede museológica concelhia e não 

apenas municipal. Penso que a diferença não é apenas semântica, mas de facto, pois a 

cultura que queremos no horizonte do projeto de uma capital europeia da cultura, não 

poderá ser a de uma cultura centralizada e dirigida pelo município, como se fosse uma 

mera extensão política da sua atividade, mas de uma mais vasta dimensão cultural de 

base, mobilizadora das múltiplas sinergias locais ao nível do concelho e também, 

necessariamente, ao nível intermunicipal e também nacional. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto 

13.1 a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo da alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 16 de 

fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar a 

proposta para entradas livres nos espaços culturais afetos à DIACMT – 

Programação Cultural Municipal. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto 

13.2 a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo da alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 19 de 

janeiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar a 

proposta para entrada livre nos espaços culturais do Município em datas 

comemorativas – 2016. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto 

13.3 a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo da alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 02 de 

fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar a 

proposta para entrada livre nos espaços culturais do Município em datas 

comemorativas – 2016. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto 

13.4 a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo da alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 02 de 

fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar a 

proposta para o Kit Pedagógico ‐ Serviços Educativos dos Museus e Espaços 

Culturais do Município de Leiria. 

14. PROCESSOS 

Ponto 

14.1 PROCESSO DE GENÉRICO N.º 67/15 - PERFILDOOR, LDA. – APRECIAÇÃO, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.2 PROCESSO GENÉRICO N.º 91/15 - MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA – 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.3 PROCESSO GENÉRICO N.º 92/15 - RAÍZES DO PRADO LDA. – APRECIAÇÃO, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 
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Ponto 

14.4 PROCESSO DE GENÉRICO N.º 99/15 - F.CAIXEIRO - EQUIPAMENTOS E 

ACESSÓRIOS PARA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E PAPEL, LDA. – APRECIAÇÃO, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.5 PROCESSO GENÉRICO N.º 114/15 – DANIPINT – ACABAMENTO DE 

INTERIORES, LDA. – APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.6 PROCESSO GENÉRICO N.º 131/15 – ADELINO DE JESUS DOMINGUES – 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.7 PROCESSO DE GENÉRICO N.º 133/15 - CARLOS MANUEL FERREIRA 

ANTUNES – APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.8 PROCESSO GENÉRICO N.º 134/15 - CAÇADOR PECUÁRIA, LDA. – 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.9 PROCESSO GENÉRICO N.º 135/15 - CAÇADOR PECUÁRIA, LDA. – 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.10 PROCESSO GENÉRICO N.º 136/15 - CAÇADOR PECUÁRIA, LDA. – 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.11 PROCESSO GENÉRICO N.º 137/15 - FERNANDO CORDEIRO LOURENÇO – 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.12 PROCESSO GENÉRICO N.º 139/15 - ANTONIO CARLOS FERREIRA 

PASSADOURO – APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.13 PROCESSO GENÉRICO N.º 140/15 - AGROLISBOA UNIPESSOAL LDA. – 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.14 PROCESSO GENÉRICO N.º 144/15 - PORCIMAIS, LDA. – APRECIAÇÃO, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.15 PROCESSO GENÉRICO N.º 145/15 - BIDOSUINOS - PECUÁRIA, LDA. – 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 
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Ponto 

14.16 PROCESSO GENÉRICO N.º 146/15 - LICÍNIO JOSÉ MOTEIRO FARIA – 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.17 PROCESSO GENÉRICO N.º 148/15 - OVOLIDER - OVOS DO CENTRO, LDA. – 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.18 PROCESSO GENÉRICO N.º 149/15 - C.A.C II COMPANHIA AVÍCOLA, SA – 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.19 PROCESSO DE GENÉRICO N.º 150/15 - AVIPECUÁRIA DO PENEDO – 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.20 PROCESSO DE GENÉRICO N.º 151/15 - AQUECILIZ, SA – APRECIAÇÃO, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.21 PROCESSO DE GENÉRICO N.º 154/15 - ADELINO DE JESUS MARTO – 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.22 PROCESSO DE GENÉRICO N.º 156/15 - CARLOS MANUEL DINIS – 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.23 PROCESSO DE GENÉRICO N.º 3/16 - AGRO-PECUÁRIA MONTE RIO, LDA. – 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.24 PROCESSO DE GENÉRICO N.º 4/16 - MADF - SUINICULTURA, LDA. – 

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Ponto 

14.25 PROCESSO DE GENÉRICO N.º 5/16 - PORCOSTA, LDA. – APRECIAÇÃO, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou os pontos 14.1 a 14.25 em conjunto. 

Disse que os processos constantes deste ponto têm a ver com o Decreto-Lei 165/2014, 

de 5 de novembro, que veio permitir que estabelecimentos instalados no concelho que 

não estejam legalizados o poderem vir a fazer mediante o cumprimento de algumas 

regras. Para esse efeito é necessário que a Câmara Municipal demonstre haver interesse 

em legalizar essa situação, se cumprir com o que está estabelecido legalmente. Após 
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abertura do processo na Câmara, serão depois as entidades concentradas, 

nomeadamente a economia e o ambiente que terão que emitir pareceres para a sua 

viabilização. 

Os pontos são todos do mesmo teor, havendo, no entanto, três deles para que chama a 

atenção, face a recomendações das freguesias, no sentido de ficarem condicionados à 

apresentação dos pareceres a que a leio obriga. 

Solicitou autorização para intervenção do senhor vereador Ricardo Santos relativamente 

aos três processos referidos. 

Intervenção do senhor Vereador Ricardo Santos 

Cumprimentou os presentes. 

Referiu-se ao ponto 14.4, do qual consta um alerta da União de Freguesias de Marrazes e 

Barosa, que chama a atenção para a existência de incongruências na representação 

gráfica, quer pela omissão de pilar, quer de estacionamento, e ainda para a proximidade 

do edificado ao arruamento, concluindo pela necessidade da legalização ter de obedecer 

aos condicionalismos legais que sejam aplicáveis. 

Esclareceu que a construção já existe há muitos anos e a empresa irá criar os lugares de 

estacionamento necessários num terreno que possui no outro lado do arruamento. 

Referiu-se ao ponto 14.19, do qual consta um alerta da União das Freguesias de Colmeias 

e Memória para o facto de se terem registado vários acidentes no acesso local, com 

viaturas que pretendem aceder à Rua Poeta José Daniel Costa e vice‐versa. 

Esclareceu que ele próprio se deslocou ao local e que a Câmara Municipal tomará as 

devidas providências com a colocação de lombas ou sinalética que obrigue os condutores 

da via a diminuir a velocidade dos veículos. 

Referiu-se ao ponto 14.21, do qual consta um alerta da Junta de Freguesia de Coimbrão 

para o facto de ficar condicionado ao cumprimento dos requisitos solicitados, 

designadamente “… à demonstração das conclusões do supra referido “balanço geral das 

medidas de minimização de riscos ambientais implementados”. 

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 

Transcrição: 

Na sua esfuziante sanha neoliberal de tudo a favor do capital e da chamada desregulação 

e tudo contra os trabalhadores, o povo, o ambiente, o ordenamento e o planeamento do 

território, as funções sociais do Estado e os serviços públicos o pelo povo derrotado 

governo do PSD/CDS deu à luz este instrumento de primário liberalismo económico e 

político que é o decreto 165 de 2014. 

Não que não seja necessário e possível, para nós, resolver alguns destes casos, mas não 

desta maneira e com esta profundidade, valendo tudo e passando uma esponja por cima 

de graves atentados ambientais e ao ordenamento do território para proteger muitas 
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vezes interesses particulares de gente com capacidade de influenciar os decisores 

políticos. 

Gente que estava consciente do que estava a fazer quando resolveu avançar e que 

avançou porque sabia que nada lhes ia acontecer e ainda podiam fazer chantagem com o 

investimento e os postos de trabalho. 

Gente que sabia que ocupava áreas de REN, RAN espaços florestais com perigo incêndio, 

etc. e que um dia alguém havia ou há-de pagar o investimento público com água, luz, 

linhas de telecomunicações, estradas, bombeiros para apagar os fogos, etc. e esse 

alguém é a população do concelho. 

Vamos primeiro às matérias formais, que já de si dão água pelas barbas. 

São-nos apresentados 25 processos sob o título “Processo de genérico”. Pretende-se que 

a AM emita deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse público municipal. 

Esta deliberação deve ser emitida sob proposta da Câmara Municipal. E qual é a proposta 

da Câmara?   

Nenhuma, pois a Câmara limita-se na sua deliberação a “submeter o pedido a apreciação 

e aprovação da AM para efeitos de reconhecimento de interesse Público Municipal”. 

E o que nos diz o pedido? Não o sabemos, pois a informação dos serviços, igual em todos 

os 25 processos, refere que “o pedido descreve informação relevante e ponderação dos 

interesses económicos, sociais e ambientais em presença”.  

Onde está essa informação e ponderação que não é apresentada? O valor de produção de 

bens e serviços por atividade económica? A faturação da empresa? A eliminação de 

eventuais impactos ambientais? 

Veja-se, no ponto 14.12 esta joia da página 2 da deliberação camarária do processo 

139/15: 

“De acordo com o enquadramento do PDM em vigor, conclui-se que, em razão da 

apresentação de limites diversos para a exploração pecuária, impõe-se por uma questão 

de economia processual, face aos antecedentes processuais, proceder no presente âmbito 

a uma apreciação com os dados disponíveis, tramitando nessa conformidade o pedido, o 

que enquadrará e justificará o pedido”.  

Foi isto que a Câmara concluiu?! Se sim, perguntamos, concluiu o quê? 

Há alguém que consiga entender esta coisa para nós incompreensível? 

E a assembleia, que tem de concluir sob proposta da câmara conclui o quê? Conclui um 

fraseado macarrónico impróprio para consumo?  

Se as conclusões são um obscuro texto indecifrável, as decisões são claras como água. A 

Câmara, ao contrário daquilo a que está obrigada nada fundamenta e nada decide. 

A Câmara, ao abrigo de uma alínea ccc) que se não fosse ter tantos C nem sabíamos qual 

era porque a Câmara lá achou que o n.º e o artigo onde se integra a dita não interessam 
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para nada, descarrega os pedidos na Assembleia para apreciação e aprovação. De 

propostas, que era o que devia submeter à Assembleia, nada. 

Não existindo proposta não podemos decidir sobre nada. 

Quanto às questões de fundo, só um juízo comparativo entre os custos económicos, 

sociais e ambientais da desativação do estabelecimento, por um lado, e os prejuízos para 

os interesses ambientais e do ordenamento do território na sua manutenção e os custos 

de investimento em infraestruturas, por outro, possibilitaria a apreciação do pedido para 

efeitos de reconhecimento de interesse Público Municipal. 

Os documentos aqui apresentados não nos permitem tal apreciação. Estes 

estabelecimentos encontram-se em REN que é uma restrição de utilidade pública com um 

regime especial que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e 

transformação do solo, visando, entre outros, proteger os recursos naturais água e solo, 

bem como salvaguardar sistemas e processos biofísicos. 

Por tudo o que aqui dissemos recomendamos à Câmara que retire estes pontos, os 

aprecie devidamente, faça, como manda a lei propostas fundamentadas que concluam de 

modo expresso e claro, tenha em conta os interesses difusos, a defesa e proteção do 

ambiente, o ordenamento do território e estejam em português claro, escorreito e 

inteligível. 

Se não for assim e o PS aqui insistir em apreciar estes assuntos o PCP só pode votar 

contra. 

Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

Desde junho de 2015 o número de processos neste âmbito presentes à Assembleia 

Municipal foram 60, e muitos mais processos virão.  

Tal como anteriormente, o grupo municipal do BE votará contra porque considera que 

existe um procedimento errado, por parte dos serviços da Câmara, que atribui 

pontuações iguais a certos itens, alguns deles decisivos para a atividade em análise e 

que, apesar de merecerem uma pontuação de zero, passam sempre o critério mínimo 

necessário para serem considerados de interesse público municipal. No entanto, esses 

critérios são decisivos para apreciação da atividade em causa. Deu o exemplo de 

suiniculturas e aviculturas em que a Câmara está a ser conivente com a legalização de 

explorações que, do ponto de vista legal, não podem ser aprovadas porque estão em 

reserva agrícola nacional. Sugeriu novamente a revisão da matriz em uso. 

Respondeu ainda ao senhor deputado municipal Pereira de Melo que a Auto Estradas do 

Litoral Oeste, no processo de renegociação efetuada no Governo anterior, em vez de 

reduzir a taxa interna de rentabilidade aumentou-a. Criou ainda melhores condições de 

remuneração para o consórcio responsável pela concessão e exploração deste auto 
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estrada. Esta taxa é de 11%, o que significa que em nove anos o consórcio recupera o 

seu investimento, sendo que os contratos de concessão são de 25 a 30 anos. 

Intervenção do senhor deputado municipal Paulo Pedrosa Pedro (PS)  

Já anteriormente afirmou, aquando da apresentação destes processos na base do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, que este visa legalizar situações que estavam construídas 

ainda antes de haver reserva agrícola e reserva ecológica.  

Este Decreto-Lei não contempla as referidas reservas, que impediam os licenciamentos 

daquele tipo de construções, nomeadamente das ampliações. Disse que esta legislação foi 

injusta, nefasta e controversa para os municípios porque obriga a que o processo seja 

iniciado não com o parecer do município mas obriga à emissão de uma declaração de 

interesse municipal.  

Afirmou que os casos que têm sido presentes a este órgão passaram pela grelha 

estabelecida e é facto que quase todos eles são dos mais benévolos que se encontram no 

concelho. 

Reiterou a sua posição de votar favoravelmente os processos que não tenham queixas da 

população ou da freguesia. 

Intervenção da senhora deputado municipal Lucília Letra (secretária do executivo da 

Junta de Freguesia de Coimbrão)  

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Relativamente ao ponto 14.21, dirigimo-nos a esta Assembleia Municipal com o intuito de 

clarificar e fazer o enquadramento objetivo e real do parecer emitido pela Junta de 

Freguesia de Coimbrão relativamente ao mesmo e que passarei a ler. 

Parecer: 

O executivo da Freguesia do Coimbrão na sua reunião de 02-02-2016, após análise do 

“Pedido de Reconhecimento de Interesse Público Municipal” relativo à exploração de 

suinicultura do requerente ADELINO DE JESUS MARTO, contribuinte nº xxxxxxxxx, 

localizada em Cabeço Alto, Freguesia de Coimbrão e, reflexão sobre o número de 

explorações suinícolas intensivas existentes no espaço geográfico da Freguesia, 

nomeadamente circundante do aglomerado urbano do Coimbrão e as implicações 

associadas à sua gestão ambiental e uso do solo, e considerando que: 

As primeiras construções remontam ao ano de 1991 e, os respetivos alvarás de licença 

sanitária a 1994; 

Posteriormente a 1991 o requerente duplicou a área edificada dedicada a produção 

suinícola (2.349 m2 > 4.913 m2) e consequentemente duplicou o número de suínos 

produzidos; 
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A exploração apresenta uma área total coberta de 5.413 m2 e, destes apenas 2.589m2 

(48%) possuem licenciamento, pelo que vem solicitar regularização do remanescente, 

2.824m2 em parte correspondente à área de 2 novos espaços para engorda, gestação e 

recria de suínos, edificados indevidamente; 

O objetivo da exploração, criação intensiva de suínos e o elevado número de efetivos 

previstos produzir, 7200 porcos; 

Os 4 postos de trabalho indicados, não têm expressão local; 

O impacto em atividades conexas, a montante e jusante são seguramente nulos no 

espaço geográfico da freguesia, pois o requerente tem o seu domicílio fiscal fora desta; 

A discrepância na menção de medidas de minimização de produção de efluente e a 

caraterização do processo produtivo em si; 

Na memória descritiva apresentada, invoca que a instalação não se encontra abrangida 

pela obrigatoriedade de Licença Ambiental, nos termos do Decreto-Lei nº 127/2013 de 30 

de Agosto; 

É referido na mesma memória descritiva (x.) “a nível de ambiente foi efetuado um 

balanço geral às medidas de minimização de riscos ambientais implementadas e foi 

verificado que não há suscetibilidade de contaminação de solo, ar ou água pelo exercício 

da atividade”! Pelo histórico, tal referência suscita a esta Junta de Freguesia algumas 

dúvidas. 

Pelos considerandos enunciados, preocupação com a sustentabilidade ambiental do 

espaço geográfico da freguesia e, por não estar identificado como um equipamento de 

reconhecido interesse local, o executivo da Freguesia do Coimbrão deliberou condicionar a 

emissão de parecer, à demonstração das conclusões do supra referido “balanço geral das 

medidas de minimização de riscos ambientais implementados…” 

Tendo em conta que nada mais sobre o referido ponto foi dado a conhecer à Junta de 

Freguesia de Coimbrão, ou seja, não nos chegou qualquer demonstração das conclusões 

do referido “balanço geral das medidas de minimização de riscos ambientais 

implementados…” pelo que consideramos não estarem reunidas as condições para votar 

favoravelmente o ponto em discussão. 

Intervenção do senhor deputado municipal Artur Santos (PS) 

Transcrição: 

Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, senhor secretário e senhora secretária, senhor 

Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, caros colegas Presidentes de 

Junta, senhoras e senhores deputados, comunicação social e estimado publico aqui 

presente, boa noite. 

Direciono esta minha intervenção ao ponto 14.19, processo genérico 150/15, Avipecuária 

do Penedo, para esclarecer que o parecer do executivo da união de freguesias de 
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Colmeias e memória, alerta para a necessidade de melhorar a sinalização na via 

camarária, onde no nosso ponto de vista se deve recorrer a sinais luminosos que causem 

impacto visual, chamando desta forma atenção aos condutores para a possível 

movimentação de pesados a uma determinada distância.  

Isto porque, o acesso ás instalações em causa encontra-se numa zona de pinhal, onde os 

condutores normalmente não respeitam os limites de velocidade existentes, dado que, 

não esperam encontrar veículos pesados a proceder a manobras na via. 

Como esta situação nada tem a ver com a unidade de produção em causa, cabendo ao 

município encontrar a solução adequada, esclareço que vou votar a favor, não sendo este 

facto uma condicionante que inviabilize o meu voto favorável. 

Aproveito no entanto a oportunidade para deixar uma sugestão ao Sr. Presidente da 

Câmara, em virtude da implementação desta medida, que está a beneficiar a legalização 

de muitas industrias no concelho, e que no entender do executivo da união de freguesias 

de Colmeias e Memória, se trata de uma medida acertada dado que, esta proporciona a 

legalização de muitas industrias e desta forma, a possibilidade dos gerentes destas 

empresas acederem ao credito numa altura bastante difícil para as empresas.  

Também este tipo de medidas deveria ser aplicado às habitações, de forma agilizar a 

obtenção da licença de habitabilidade. 

Presentemente, para que possa ser possível obter este tipo de documento para uma 

moradia construída entre os anos 1950 e os anos 2000, é uma burocracia estonteante 

com custos elevadíssimos para os proprietários sem qualquer contrapartida relevante.  

Assim, e se me permite, sugiro que se trabalhe uma formula simplificada que agilize todo 

o processo para que se obtenha a respetiva licença, podendo o Município gerar receitas 

elevadas, simplificando todo o sistema burocrático e desgastante. 

Intervenção do senhor deputado municipal Maria Odete João (PS)  

Disse que o Decreto-Lei 165/2014 tem como objetivo facilitar a legalização de empresas 

instaladas de forma ilegal. Para isso, o diploma remete para as câmaras  a emissão da 

declaração de interesse público municipal, figura jurídica sui generis quando se aplica a 

suiniculturas. Ora a Assembleia Municipal tem responsabilidade acrescida nesta matéria 

pois representa os interesses das populações e deve pugnar pela sua qualidade de vida. O 

problema das suiniculturas e da ausência de tratamento dos efluentes é velho e  não são 

apenas os cheiros nauseabundos e pestilentos que afetam as populações, em muitos 

casos estamos perante um problema de saúde pública. 

Concluiu a sua intervenção dizendo que votará contra todas estas situações, que 

envolvem prejuízos graves para as populações. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, interveio 

dizendo que esta questão justifica uma reflexão da parte da Câmara sobre este processo, 
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nomeadamente porque foram feitas considerações graves por parte do senhor deputado 

Heitor de Sousa sobre o processo em si. Não se trata de uma intervenção de natureza 

política geral mas sobre critérios que estão a ser utilizados na análise destes processos.  

Disse ainda que na sequência das intervenções, incluindo de quem tem responsabilidades 

na gestão das juntas, a Câmara deveria voltar a analisar se o processo está a ser 

desenvolvido como deve e, eventualmente, até fazer uma auditoria aos serviços que 

tratam destes assuntos. 

Não querendo criticar nem criar entropia ao processo, pediu nova reflexão sobre se 

realmente é ou não necessário reanalisar os critérios aplicados. 

Intervenção do senhor deputado municipal José António Silva (PSD)  

Disse que apesar de esta Assembleia ser confrontada com situações complicadas e muito 

delicadas, há que ter em conta que ma maior parte destas suiniculturas foram 

construídas muitos anos antes de haver PDM e quer a Câmara quer as Juntas de 

Freguesia têm responsabilidades nesta situação. 

Disse que a bancada municipal do PSD votará favoravelmente os processos do ponto 14, 

com exceção do ponto 14.21. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Afirmou que a Câmara Municipal cumpre com a lei emanada por um Governo para 

regularização de todas estas situações de interesse municipal. Se há ou não 

responsabilidade das entidades que têm que ser obrigatoriamente consultadas (economia 

e ambiente), se não cumprem com o que está determinado é um problema que 

transcende a Câmara Municipal. 

Disse que em 2009, na sequência do levantamento efetuado, havia no concelho 65% de 

empresas por legalizar e, a pouco e pouco, o processo tem vindo a ser tratado. Alguns 

processos não cumprem as regras e a Câmara tem tido o cuidado de os indeferir à 

partida. É a lei que está a permitir estes pedidos, inclusive que em algumas situações 

extraordinárias o Ambiente esteja a legalizar explorações em zona de REN, algo que 

normalmente não é possível fazer. 

Quanto aos critérios, foram aprovados pela Assembleia Municipal e deverão propor as 

alterações suficientes para evitar que possa acontecer o que hoje é a preocupação maior. 

Reconhece, e todos sabem, que há situações em que a Câmara Municipal não tem 

permitido a sua legalização e já encerrou algumas pecuárias que não têm condições de 

serem legalizadas no sítio onde estão implantadas e este é um trabalho que se faz de 

mútuo acordo, em coordenação com a Associação de Suinicultores. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, não querendo 

entrar em diálogo, disse que apenas deseja ter a certeza de que o senhor Presidente da 
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Câmara ratifica a correta aplicação dos critérios. Se sim a Mesa da Assembleia Municipal 

considera-se esclarecida. 

Intervenção do senhor deputado municipal Pedro Melo Biscaia (PS)  

Perguntou, na sequência de anterior processo idêntico que, por indicação do senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Colmeias, esta Assembleia não aprovou, em que 

ponto se encontra e qual o desenvolvimento. 

Questionou ainda, relativamente ao ponto 14.21 e na sequência da intervenção bem 

fundamentada da representante da Junta de Freguesia de Coimbrão, como é que os 

critérios foram preenchidos, apesar da posição da Junta. 

Intervenção do senhor deputado municipal Carlos Barbeiro (PS)  

Disse não concordar com o Decreto-Lei n.º 165/2014 mas há que tratar as coisas da 

mesma maneira e os critérios aprovados já foram aplicados em todos os processos 

anteriores presentes a esta Assembleia. Por isso considera não ser correto proceder à 

alteração dos critérios, apesar de não concordar. 

Afirmou que a Assembleia Municipal toma decisões políticas e a declaração de interesse 

municipal é meramente política. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.1. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 4 votos contra e 1 

abstenção, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 16 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização de estabelecimento industrial identificado como destinado a 

fabricação de obras de carpintaria para a construção, em conformidade com o 

estabelecido na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 

5 de novembro, a levar a efeito em Monte Caseiro, na localidade de Fonte da 

Freiria, da Freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria – processo genérico 

n.º 67/15. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.2. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 6 votos contra e 4 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 02 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização e ampliação de exploração pecuária atualmente destinada a 

avicultura/produção de carne em regime intensivo, pretendendo‐se a produção 

de ovos no solo em regime extensivo interior, em conformidade com o 
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estabelecido na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 

5 de novembro, a levar a efeito em Casal Telheiro, Souto da Carpalhosa, da 

União das Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa, concelho de Leiria - 

processo genérico n.º 91/15. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.3. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 6 votos contra e 5 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 02 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização e ampliação de exploração pecuária destinada a bovinicultura 

(engorda para produção de carne), em conformidade com o estabelecido na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

a levar a efeito em Pereiro, Carreira, da União das Freguesias de Souto da 

Carpalhosa e Ortigosa, concelho de Leiria – processo genérico n.º 92/15. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.4. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 5 votos contra e 4 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 16 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização de estabelecimento industrial destinado a fabricação de outras 

máquinas diversas para uso específico, n.e. (CAE Rev3 28992, em conformidade 

com o estabelecido na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto‐Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro, a levar a efeito na rua do Vale Gordo, na 

localidade de Moinhos da Barosa, da União das Freguesias de Marrazes e Barosa, 

concelho de Leiria – processo genérico n.º 99/15. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.5. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 4 votos contra e 2 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 16 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização e ampliação de estabelecimento industrial identificado como 

sendo destinado à fabricação de mobiliário de cozinha; fabricação de mobiliário 

para escritório e comércio (compreende mobiliário para salas de trabalho, 

hotéis, restaurantes, teatros, cinemas, escolas e outros serviços, inclui 
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fabricação de mobiliário especial para o comércio em geral (balcões, vitrinas)); 

fabricação de móveis de cozinha em módulos montados no local, armários, 

guarda loiças e móveis similares para cozinha; fabricação de mobiliário de 

madeira para outros fins (salas de estar, quartos de dormir, casas de banho e 

outros fins, assim como os acabamentos (estofamento, pintura, polimento, 

lacagem e envernizamento)); fabricação de mobiliário de outros materiais para 

outros fins (de vime, plástico e de outros materiais (exceto madeira, metal, 

cerâmica, cimento e pedra), correspondendo aos CAE Rev 3 31010, 31020, 

31091, e 31093 respetivamente, em conformidade com o estabelecido na alínea 

a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, a levar 

a efeito em Caldelas, da Freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria - 

processo genérico n.º 114/15. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.6. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 6 votos contra e 5 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 02 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização de exploração pecuária destinada a produção de leite e produção 

de vitelos para carne, em conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 4 

do artigo 5.º do Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, a levar a efeito na 

Rua Principal, na localidade de Estremadouro, em Souto da Carpalhosa, da União 

das Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa, concelho de Leiria - processo 

genérico n.º 131/15. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.7. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 6 votos contra e 5 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 16 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização e ampliação de exploração pecuária destinada a produção de 

suínos (leitões e recria/acabamento), em conformidade com o estabelecido na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

a levar a efeito em Valongo, na localidade de Vale das Cavadas, da União das 

Freguesias de Colmeias e Memória, concelho de Leiria - processo genérico n.º 

133/15. 



                
 Município de Leiria 
                    Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 1/2016, de 26 de fevereiro – Quadriénio 2013/2017  57 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.8. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 6 votos contra e 5 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 02 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização de exploração pecuária destinada a produção de suínos (leitões), 

em conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do 

Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, a levar a efeito em Moinho, na 

localidade de Chãs, freguesia de Regueira de Pontes, concelho de Leiria - 

processo genérico n.º 134/15. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.9. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 6 votos contra e 5 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 02 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização de exploração pecuária destinada a produção de suínos (leitões e 

engorda), em conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 4 do artigo 

5.º do Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, a levar a efeito em Penedo, 

na localidade de Casal das Várzeas, da União das Freguesias de Souto da 

Carpalhosa e Ortigosa, concelho de Leiria - processo genérico n.º 135/15. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.10. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 6 votos contra e 5 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 02 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização de exploração pecuária destinada a produção de suínos (leitões e 

engorda), em conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 4 do artigo 

5.º do Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, a levar a efeito em Maia, na 

localidade de Casal dos Maios, Chãs, da freguesia de Regueira de Pontes, 

concelho de Leiria - processo genérico n.º 136/15. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.11. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 6 votos contra e 5 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 
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deliberação de 02 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização de exploração pecuária destinada a produção de suínos 

(acabamento), em conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 4 do 

artigo 5.º do Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, a levar a efeito em 

Chãs, da freguesia de Regueira de Pontes, concelho de Leiria - processo genérico 

n.º 137/15. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.12. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 6 votos contra e 5 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 02 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização de exploração pecuária destinada a produção de suínos (leitões e 

engorda), em conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 4 do artigo 

5.º do Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, a levar a efeito em Valeira 

Grande, da freguesia de Bidoeira de Cima, concelho de Leiria - processo genérico 

n.º 139/15. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.13. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 6 votos contra e 5 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 02 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização de exploração pecuária destinada a produção de suínos (leitões), 

em conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do 

Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, a levar a efeito na Rua da Escola, 

na localidade e freguesia de Bidoeira de Cima, concelho de Leiria - processo 

genérico n.º 140/15. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.14. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 6 votos contra e 5 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 16 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização de exploração pecuária destinada a produção de suínos (leitões), 

em conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do 
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Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, a levar a efeito em Chãs, da 

Freguesia de Regueira de Pontes, concelho de Leiria - processo genérico n.º 

144/15. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.15. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 6 votos contra e 5 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 02 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização de exploração pecuária destinada a produção de suínos (leitões, 

recria e acabamento), em conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 4 

do artigo 5.º do Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, a levar a efeito em 

Lagoeira, na localidade e freguesia de Bidoeira de Cima, concelho de Leiria - 

processo genérico n.º 145/15. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.16. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 6 votos contra e 5 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 02 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização de exploração pecuária destinada a produção de suínos (leitões, 

recria e acabamento), em conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 4 

do artigo 5.º do Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, a levar a efeito em 

Lezirão, Lezíria, freguesia de Regueira de Pontes, concelho de Leiria - processo 

genérico n.º 146/15. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.17. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 5 votos contra e 2 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 02 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização e ampliação de estabelecimento industrial destinado a centro de 

inspeção, classificação e embalamento de ovos e produção de ovo líquido, em 

conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do 

Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, a levar a efeito em Quinta do 

Salgueiro, da União das Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça, 

concelho de Leiria - processo genérico n.º 148/15. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.18. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 5 votos contra e 2 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 02 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização e ampliação de estabelecimento industrial destinado a centro de 

inspeção, classificação e embalamento de ovos e produção de ovo líquido, em 

conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do 

Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, a levar a efeito em Vale Coelho, da 

Freguesia de Bidoeira de Cima, concelho de Leiria - processo genérico n.º 

149/15. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.19. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 6 votos contra e 5 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 16 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização e ampliação de exploração pecuária destinada a avicultura/ 

produção de ovos, em conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 4 do 

artigo 5.º do Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, a levar a efeito na 

localidade de Barracão, da União das Freguesias de Colmeias e Memória, 

concelho de Leiria - processo genérico n.º 150/15. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.20. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 4 votos contra e 2 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 16 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização e ampliação de estabelecimento industrial identificado 

sumariamente como destinado a trabalhos de serralharia, fabrico de coletores 

de distribuição, suportes e fixação, sendo tecnicamente equiparável a atividades 

de mecânica geral/serralharia mecânica geral (CAE Ver 3 25620), podendo 

eventualmente incorporar outras atividades industriais não descritas, em 

conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do 

Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, a levar a efeito em Grinde, da 

Freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria - processo genérico n.º 151/15. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.21. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 32 votos contra, 11 

abstenções e 2 votos a favor, não aprovar a proposta da Câmara Municipal de 

Leiria contida em sua deliberação de 16 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá 

por transcrito e, consequentemente, rejeitar a atribuição do reconhecimento 

público municipal na regularização de exploração pecuária destinada a produção 

de suínos (leitões, recria e engorda), a qual inclui instalações destinadas ao 

fabrico de alimentos para animais / auto produção, em Cabeço Alto, da 

Freguesia de Coimbrão, concelho de Leiria - Processo de genérico n.º 154/15 ‐ 

Adelino de Jesus Marto. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.22. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 6 votos contra e 5 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 02 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização de exploração pecuária destinada a suinicultura (recria e 

acabamento), em conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 4 do 

artigo 5.º do Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, a levar a efeito em 

Gorita, na localidade de Amieira, da freguesia de Regueira de Pontes, concelho 

de Leiria - processo genérico n.º 156/15. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.23. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 6 votos contra e 5 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 16 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização e ampliação de exploração pecuária destinada a produção de 

suínos (leitões, recria e engorda), em conformidade com o estabelecido na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

a levar a efeito em Castanheiro, na localidade e Freguesia de Caranguejeira, 

concelho de Leiria - processo genérico n.º 3/16. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.24. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 6 votos contra e 5 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 
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deliberação de 16 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização de exploração pecuária destinada a produção de suínos (leitões, 

recria e acabamento/ciclo fechado), em conformidade com o estabelecido na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

a levar a efeito na Rua da Amieira, n.º 471, na localidade de Amieira das 

Barrocas, da Freguesia de Milagres, concelho de Leiria - processo genérico n.º 

4/16. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 

votação o ponto 14.25. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 6 votos contra e 5 

abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 16 de fevereiro de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, autorizar o reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização de ampliação e ampliação de exploração pecuária destinada a 

produção de suínos (leitões, recria e engorda), em conformidade com o 

estabelecido na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto‐Lei n.º 165/2014, de 

5 de novembro, a levar a efeito em Seiceiras, na localidade de Mata da Bidoeira, 

da Freguesia de Bidoeira de Cima, concelho de Leiria - processo genérico n.º 

5/16. 

Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

Propôs seja ponderada a possibilidade de haver pontos negativos na quantificação dos 

critérios, ou seja, haver uma penalização. 

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

Mesa entrega a proposta apresentada à consideração do senhor Presidente da Câmara 

Municipal. 

Ponto 

15. (FORA DA AGENDA) FEIRA DE LEVANTE - APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou o ponto. 

Pedido de autorização, na sequência da deslocalização temporária da “Feira de Leiria – 

Mercado Levante”, para que os feirantes da “Feira de Levante” beneficiem de uma 

redução de 50% na taxa devida pela ocupação dos lugares de terrado, relativa aos meses 

de maio e junho de 2016, aliás, à semelhança do que aconteceu no ano de 2015. 

Não havendo inscrições para intervenção, o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto a votação. 
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A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 2 de fevereiro de 

2016, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar a redução de 

50% na taxa devida pela ocupação dos lugares de terrado aos feirantes da 

“Feira de Levante”, durante os meses de maio e junho de 2016. 

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 e informou que a sessão ordinária de abril realizar-se-á na União de Freguesias 

de Santa Eufémia e Boa Vista. 

 

ENCERRAMENTO 

 

E não havendo mais assuntos a tratar, o senhor Presidente deu os trabalhos por 

encerrados, eram 01h05. 

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 ACTA 

 

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 29 de abril de 2016, deliberou 

por maioria, com 3 abstenções, aprovar a ata. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

José Manuel Silva 

A Coordenadora Técnica, 

Manuela Vieira 


