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ATA N.º 2/2016 

 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

LEIRIA DE 04 DE ABRIL DE 2016 

 

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, no auditório do Teatro Miguel 

Franco, reuniu extraordinariamente a Assembleia Municipal de Leiria.  

Dos cinquenta e um membros que a compõem, faltaram os senhores deputados António 

Francisco Febra, João Paulo Costa, José Pereira dos Santos e Ana Sofia Manso. 

Ana Elisa Costa Santos requereu justificação de ausência e solicitou a sua substituição. 

Substituída por Noémi Gláucia de Oliveira Martins; Ana Paula Alves requereu justificação 

de ausência e solicitou a sua substituição. Substituída por Carlos Manuel Carvalheira 

Barbeiro; João Paulo Leonardo requereu justificação de ausência; Ricardo de Jesus Gomes 

requereu justificação de ausência e solicitou a sua substituição. Substituído por Uziel 

Carvalho; Presidente da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes, Amílcar Henriques 

Gaspar, solicitou a sua substituição por Sofia Alexandra Estrela Caçador, tesoureira da 

junta; Vitorino das Neves Vieira Pereira requereu justificação de ausência. Foi substituído 

por Heitor Nuno Patrício de Sousa e Castro. 

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

Municipal, Raul Castro, e os senhores Vereadores Anabela Fernandes Graça, Lino Dias 

Pereira, Ricardo Miguel Faustino dos Santos, Ana Margarida Félix Valentim, 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 18.08 

horas, com a seguinte ORDEM DO DIA: 

1. Alteração da licença de operação de loteamento, incluindo o respetivo 

Regulamento, da Zona Industrial da Cova das Faias, titulada pelo Alvará emitido 

em 14 de setembro de 2000, promovida pelo Município de Leiria, pela União das 

Freguesias de Marrazes e Barosa, pela sociedade "Brisanorte - Pastelarias, Ld.ª 

e CTT Correios de Portugal, SA. – Apreciação, discussão e votação. 

2. Submissão à Assembleia Municipal da autorização para a Câmara Municipal de 

Leiria alienar os lotes constituídos por força da alteração à licença de 

loteamento, determinar o recurso à hasta pública aprovando as respetivas 
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condições nos termos do Programa de Hasta Pública apresentado – Apreciação, 

discussão e votação. 

3. 7.ª modificação ao orçamento da despesa, 2.ª Revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos (PPI) – Apreciação, discussão e votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva 

Cumprimentou os presentes e agradeceu a disponibilidade demonstrada para a realização 

desta sessão extraordinária neste horário. 

Deu conta da reunião de trabalho havida antes do início desta sessão, com o Presidente 

da Câmara Municipal e senhor vereador Lino Pereira e os membros da comissão 

permanente de Obras Municipais, Trânsito, Segurança e Proteção Civil da AML, para troca 

de informação e posterior apresentação pública do Plano de Mobilidade e Transportes de 

Leiria, a realizar no dia 14 de abril de 2016, após a qual será definida a estratégia da 

Assembleia Municipal para a discussão do mesmo.  

Informou que tratando-se de uma sessão extraordinária não há lugar a período antes da 

ordem do dia. 

Enunciou as faltas e pedidos de substituição na presente sessão. 

Ponto 

1. ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO, INCLUINDO O RESPETIVO 

REGULAMENTO, DA ZONA INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS, TITULADA PELO ALVARÁ 

EMITIDO EM 14 DE SETEMBRO DE 2000, PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE LEIRIA, PELA 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA, PELA SOCIEDADE "BRISANORTE - 

PASTELARIAS, Ld.ª E CTT CORREIOS DE PORTUGAL, SA. – Apreciação, discussão e votação. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Cumprimentou os presentes. 

Apresentou o ponto. 

Disse tratar-se de um pedido de autorização para alterar o regulamento de venda de lotes 

da Zicofa - Zona Industrial da Cova das Faias - e para se efetuar uma asta pública. 

A área objeto de intervenção tinha sido objeto de cedência à Câmara pelo loteamento da 

Zicofa. Havia um espaço enorme desta parcela alvo de várias queixas por utilização 

marginal e alguma procura de empresas que ali se queriam instalar. Em função disso, e 

com a alteração do PDM – que permite aproveitar aquela área para constituir mais alguns 

lotes -, houve necessidade de fazer alguns acertos, nomeadamente com a própria Junta 

de Freguesia e com o proprietário que detinha o lote no alto deste espaço, o qual aceitou 

permutar por área igual na nova configuração. 

Aproveitando a apreciação desta proposta, propõem-se ainda alterações ao Regulamento 

da Zicofa. 
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O senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro, solicitou autorização para 

apresentação do ponto também pelo senhor vereador Ricardo Santos. 

Intervenção do senhor Vereador Ricardo Santos 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Propõe-se a esta Assembleia a alteração ao Regulamento da Zona Industrial da Cova da 

Faias adequando-o assim à alteração à licença de operação de loteamento, já aprovado 

em Reunião de Câmara. 

Esta alteração ao loteamento surge principalmente pela necessidade atual de 

disponibilizar mais terrenos com capacidade de instalação de novas unidades industriais. 

Trata-se da zona de encosta, no centro da ZICOFA, onde não existia qualquer edificação, 

a não ser o lote dos CTT. Este lote não será alterado na essência, apenas serão corrigidos 

os limites do lote inicialmente fixados. 

Com esta alteração, serão então criados: 

 - O lote 34, destinado a comércio e serviços; 

- Lotes 35 a 39 destinados a indústria; 

- Equipamento F, destinado a equipamento. 

De referir ainda que com a alteração ao loteamento da ZICOFA, o total de zonas verdes 

ficará com uma área superior a 57.000m2. 

Relativamente ao Regulamento, propõe-se: 

- Eliminar o n.º 3 do artigo. 10.º, o qual descrevia a zona alvo de alteração; 

- Eliminar o artigo 19.º, o qual previa a construção de uma ETAR, mas face à existência 

de rede de saneamento básico já existente na zona envolvente à ZICOFA, não é 

necessária a construção deste equipamento; 

- Alteração ao artigo 11.º (relativo ao destino das áreas de equipamento e/ou serviços; 

- Alteração do n.º 8 do artigo 13.º (relativo à ocupação dos lotes, fazendo-se a respetiva 

adequação ao novo Regulamento do PDM quanto a lugares de estacionamento. 

Intervenção do senhor deputado municipal Francisco Marques (PSD)  

Cumprimentou os presentes. 

Pediu ao senhor Presidente da Mesa para solicitar à Câmara os pareceres técnicos das 

entidades exteriores que terão sido pedidos, bem como os pareceres técnicos da 

tramitação interna do processo, uma vez que a informação de que esta Assembleia dispõe 

é algo genérica e suscita-lhe várias dúvidas e reservas. 

Disse que os objetivos gerais deste tipo de intervenção não lhe suscitam objeção mas 

manifestou a sua reserva pela forma como o processo está a ser conduzido, que não lhe 

parece ser a mais escorreita. 
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Enumerou várias questões, nomeadamente a alteração do domínio da propriedade – do 

domínio público para o domínio privado municipal – para posterior alienação. Lembrou 

que o loteamento da Zicofa não é um vulgar loteamento urbano. Trata-se de um 

loteamento industrial que é implementado em terrenos propriedade do Estado, que 

passaram para o domínio da Junta de Freguesia de Marrazes e é de iniciativa pública, 

logo, é território da coisa pública. 

Discordando da alteração sem que tenha havido a discussão pela Assembleia Municipal, 

deu o exemplo de recente discussão neste órgão da alteração com um pequeno acerto, 

do domínio público para o domínio privado do Município, de pequenas parcelas na zona 

das Olhalvas, sendo que presentemente se está a tratar de uma alteração de 55.585 m2 

de coisa pública, revelador de falta de equidade. Esta situação devia ser devidamente 

ponderada para que não venha criar bloqueios e dificuldades no futuro, como aconteceu 

com os terrenos da zona envolventes do estádio municipal e o referido exemplo das 

Olhalvas. 

Enumerou as questões que o levaram a solicitar os diferentes pareceres técnicos, até 

porque se trata de uma intervenção que tem como consequência uma grande alteração 

topográfica; que compromete a execução dos depósitos de água previstos para o local; a 

questão da linha de alta tensão, a única alimentação – à data atual – para a subestação 

dos Pinheiros. Perguntou como é possível levar a hasta pública lotes que estão 

condicionados por este ónus e não vê como pode ser feito de forma legal e escorreita. Daí 

as suas reservas. 

Perguntou ainda quais os custos desta operação e se a alienação dos lotes paga o enorme 

impacto económico decorrente, não vislumbrando como podem os objetivos económicos 

ser compagináveis com determinado tipo de despesa. 

Relativamente ao regulamento, mencionou o ponto 3 do artigo 10.º e perguntou se faz 

sentido manter o artigo 6.º (leu o seu n.º 4) - uma vez que se está a propor a alteração 

do regulamento - que não foi implementado até aos dias de hoje no que respeita à 

Brisanorte.  

Perante o exposto, disse não ter como votar favoravelmente. Entende que este ponto 

deveria merecer uma reflexão mais cuidadosa e, eventualmente, a Câmara alterar a sua 

posição relativamente ao desenho do plano proposto e procedimentos a decorrer.  

Intervenção do senhor deputado municipal António Luís Santos (PCP) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

A Câmara Municipal quer alterar a licença da operação do loteamento da Zona Industrial 

da Cova das Faias com Alvará que foi emitido em 14 de setembro em 2000 e várias vezes 

alterado pontualmente ao longo do tempo. 
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Esta nova proposta de alteração impõe a alteração de aspetos importantes do 

Regulamento da Zona Industrial. Se for aprovada podemos falar de uma alteração 

enorme, no Regulamento, no espaço físico, no número de lotes e nas características desta 

zona industrial. 

Para analisarmos este processo tivemos acesso a informação que podemos dizer que é 

insuficiente e até estranha. 

Na deliberação da Câmara de 24 de Março de 2016, que nos foi fornecida, diz-se que a 

Câmara Municipal deliberou desencadear este procedimento na reunião de 1 de Dezembro 

de 2015. Só que a Câmara já tinha deliberado na reunião de 18 de Novembro de 2014, 

quase há um ano e 4 meses, portanto, desafetar áreas de zonas verdes “do domínio 

público para o domínio privado do Município”, “fraccionando a respetiva área, com 

características semelhantes aos restantes lotes”. 

Ora aqui está a primeira coisa estranha. Por isso perguntamos: afinal de contas quando é 

que começou este processo? Porque é que teve origem? 

Foi como disse a presidente da junta da Freguesia de Marrazes na Assembleia da União 

das Freguesias, porque é necessário arrasar o outeiro porque é mal frequentado? Ou é 

porque há empresas que querem instalar-se em Leiria em áreas próprias para a 

indústria? Se foi este o caso temos o direito de saber aqui, hoje, quais são esses 

interessados e queremos saber. 

E se há interessados então não era caso para avançar com o parque industrial de Monte 

Redondo? 

Depois nova coisa estranha. 

A ZICOFA no início tinha 122 936 metros quadrados de zonas verdes e com as alterações 

que houve até 2011 ficou com 109 482,50 metros quadrados, menos quase 13 500 

metros quadrados. 

Agora com esta proposta querem, de uma penada, tirar das zonas verdes quase 52 mil 

metros quadrados de área, portanto uma machadada de mais de 48% em relação á área 

verde atual. Uma alteração tão pesada descaracteriza e desqualifica esta zona industrial.  

Porque será que esta informação pormenorizada não foi dada à Assembleia Municipal? É a 

terceira coisa estranha. 

Esta zona verde que fica no centro do parque industrial engloba áreas com declives 

superiores a 25% e deve desempenhar funções de proteção biofísica, salvaguardando 

principalmente a estabilidade dos solos, diz o artigo 10 do Regulamento da ZICOFA. 

E o artigo 9.º, no n.º 6, diz que é proibida qualquer ação que comprometa a estabilidade 

biofísica. Mas vêm agora propor para levarmos a cabo ações administrativas que ponham 

em causa isto tudo, incluindo alterar o Regulamento por anulação destas normas. É a 

quarta coisa estranha. 



                
 Município de Leiria 
                    Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 2/2016, de 04 de abril – Quadriénio 2013/2017  6 

A quinta coisa estranha é que isto aconteça sem um estudo técnico de impacte ambiental 

onde sejam previstas as principais consequências que uma ação deste género pode ter e 

se há algum perigo ou não para a tal estabilidade biofísica, tanto mais que o grau de 

impermeabilização dos solos aumenta consideravelmente. 

Se isto for aprovado, assim como nos é apresentado, vamos ficar com um parque 

industrial menos atrativo, com prejuízos ambientais sérios e mais pobre em termos de 

paisagem. Apenas mais uma zona cheia de instalações industriais e armazéns. É esta a 

política de ambiente e ordenamento da Câmara, a grande distância da propaganda oficial 

e oficiosa que vamos lendo. 

É a própria Câmara que reconhece noutro documento que esta alteração “modifica o 

conceito inicial do loteamento” e que “optou-se pela situação mais gravosa, tendo em 

consideração o uso e as áreas de construção de cada lote”. Mais uma coisa estranha para 

nós. 

Que fique claro que o PCP não se opõe agora nem se opôs nunca a alterações pontuais e 

limitadas no espaço. O PCP não se opõe a ajustamentos que resolvam as necessidades 

que algumas empresas instaladas têm de se expandirem, desde que isso não ponha em 

causa o a defesa do ambiente e o ordenamento global do loteamento. Por isso estamos 

abertos para resolver o problema da necessidade de expansão da empresa de moldes 

DRT. Mas aqui quer-se pura e simplesmente arrasar totalmente a principal zona verde e 

um espaço de proteção biofísica privilegiado, o que é uma coisa preocupante. 

Depois, há que dizer preto no branco que a proposta da passagem de domínio público 

municipal para o domínio privado do Município é um embuste e uma usurpação à 

Freguesia de Marrazes. Esse espaço só está no domínio público municipal porque é zona 

verde. Se não o fosse nunca teria feito parte do domínio do Município. 

O que sair do domínio público municipal por ser desanexado de zona verde para ser 

convertido em lotes para venda tem de “voltar para a barriga da mãe”, como haveria de 

dizer o grande poeta Ary dos Santos, tem de voltar para a situação de todos os lotes para 

venda, para o domínio da Freguesia de Marrazes e ser vendido nas condições do 

Regulamento de venda dos lotes. 

Já em 2004, na sessão da Assembleia da Freguesia de Marrazes de 20 de Abril, a 

propósito da cedência de um lote aos CTT desanexado desta mesma zona verde, nós 

dizíamos “então a Freguesia e o parque industrial vão ser prejudicados porque vão 

mandar abaixo uma zona verde? Então se vão mandar, esse que reverta para a Junta de 

Freguesia porque nós é que somos prejudicados (…) nós temos direito a ele (o terreno) 

todo”.  
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A Assembleia, pela voz do seu presidente da época, viria então a declarar que “se é zona 

verde é zona verde e fica lá zona verde, se se urbaniza, se se insere no conceito de 

urbanização tem que sofrer as mesmas regras de todos os outros lotes.” 

Portanto, também agora nós não aceitamos a saída do domínio público municipal para o 

domínio privado do Município, tanto mais que não existe - que a gente saiba - nenhum 

compromisso escrito e válido que obrigue à utilização das receitas que venham a ser 

geradas na Freguesia de Marrazes. Nós não aceitamos que mais uma vez a Freguesia de 

Marrazes venha a ser prejudicada porque os recursos que gera podem ser desviados para 

fora da freguesia. 

Este é um caso de exceção por isso a receita pode ser toda comprometida para 

investimentos na freguesia de Marrazes. E também não aceitamos que se mande abaixo 

por completo uma zona verde e de proteção biofísica.   

Por isso, propomos que tudo isto seja reconsiderado, seja retirado desta sessão, seja 

reanalisado nos órgãos da união das Freguesias de Marrazes e Barosa, volte cá em nova 

proposta que acautele a defesa do ambiente e, portanto, inclua um estudo do impacte 

ambiental por causa da destruição da zona verde mesmo que seja só parcial, as 

necessidades da firma DRT e eventualmente de alguma outra que haja e os interesses 

próprios da Freguesia de Marrazes. 

Intervenção do senhor deputado municipal Manuel Bernardes da Cruz (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Sendo as empresas matéria que lhe é sensível, relatou uma ocorrência de há um ano 

atrás, em que alguém se dirigiu ao senhor Presidente da Câmara de Leiria dizendo 

necessitar de 10.000 metros quadrados para instalar uma empresa com um investimento 

previsto de cerca de 12 milhões de euros, ao que este respondeu que poderia acontecer 

em Monte Real. Passado pouco tempo, um outro presidente de Câmara, nas bordas do 

distrito de Leiria, informou que poderia ser disponibilizado um pavilhão com 12.000 

metros quadrados de área coberta, com custo zero durante 4 anos e com substituição de 

todo o fibrocimento. Assinado um protocolo, investidos 500.000 euros, foram criados cem 

postos de trabalho, com mão-de-obra qualificada e jovens que não tiveram que emigrar 

para a Noruega ou Inglaterra e as estradas de ida são as mesmas de volta. A empresa faz 

atualmente exportações, sendo que durante os próximos 20 anos as rendas a seguir 

serão cerca de 2 ou 3.000 euros por ano. 

Referiu que as oportunidades de negócio aparecem e desaparecem no imediato, não se 

compadecem com floreados e outras coisas mais e não querem ilegalidades. Por isso é 

função desta Assembleia Municipal facilitar, dentro do possível e no cumprimento da lei, 

acolhendo as empresas no concelho de Leiria. 
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As empresas de hoje são mais rigorosas que as próprias Câmaras Municipais no que se 

refere às questões ambientais e não querem ter problemas desse tipo no seu currículo, 

fazendo uso de boas práticas nesta matéria para vender. 

Concordando com parte do que disse o senhor deputado municipal Francisco Marques, 

manifestou confiança de que a Câmara resolverá os problemas e que aos membros da 

Assembleia Municipal compete decidir, em tempo real, se desbloqueia a situação, 

contribuindo assim para um concelho com valor acrescentado e desenvolvimento 

económico, criando estabilidade social através da fixação das empresas. 

Afirmou que é esta uma oportunidade que tem que ser agarrada, com a confiança de que 

o Município cumprirá as suas obrigações. Por isso vota a favor. 

Intervenção da senhora deputada municipal Maria Isabel Afonso (Presidente da 

União de Freguesias de Marrazes e Barosa) 

Cumprimentou os presentes. 

Afirmou que este ponto lhe é caro e a sua intervenção visa prestar o seu contributo, após 

o que se disse e originou a sua discussão. 

O problema do morro em apreço é um problema efetivo, ou seja, a sua existência quanto 

à beleza paisagística, com aquele valor de verde, não tem tido o aproveitamento que se 

exige. Esta zona tão especial, chamada Zicofa, foi atropelada, amordaçada pelos ex-

presidentes de Câmara e de Junta de Marrazes, onde toda a gente se orientou bem 

menos a Freguesia de Marrazes, que ficou com menos contrapartidas. Tudo o que lá 

aconteceu não voltará a repetir-se pois não haverá nem espaço nem tempo. Falar de 

prejuízo é recuar uns anos e ir à génese e ver os atropelos que foram feitos. 

Atualmente, o problema é concreto. Trata-se de um morro onde tudo acontece de menos 

lícito, numa zona industrial especial e com muitas zonas verdes, com excelente situação 

de implantação e onde existem empresas que querem crescer e até dizem que sem ter 

por onde o fazer, pois já ali estão sedeadas, têm que abandonar o concelho.  

O que se pretende é que aquela zona industrial o seja pois que não se faz só de árvores, 

que garanta que quem está continue e acrescente, dando mais mão-de-obra qualificada e 

contribuindo para a criação de novos postos de trabalho. Relativamente à Freguesia de 

Marrazes, esta ganhou porque o lote existente naquela zona oferecido ao IEFP foi por este 

instituto recusado, tendo declarado por escrito não o querer por não lhe ser possível fazer 

o investimento para instalações condignas, e a todos os que necessitam lá ir 

proporcionasse melhores condições. Aquele lote, o único pertencente à freguesia, passa 

de lote de equipamento para lote industrial e espera que da parte da Câmara seja 

investido o dinheiro apurado. Deu ainda nota de que na reunião da Assembleia de 

Freguesia realizada em fevereiro foi por todos os partidos representados votado 

favoravelmente. 
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Intervenção do senhor Vereador Ricardo Santos 

Respondeu às questões levantadas pelo senhor deputado municipal Francisco Marques. 

Relativamente ao depósito de água previsto, até à data não houve necessidade de o 

construir. No entanto, foi salvaguardado que em caso de necessidade futura terão que ser 

adquiridos terrenos, que não terão de ser os da envolvente da própria Zicofa. Disse ainda 

que face à recente ligação ao sistema em alta da Mata do Urso essa possibilidade de 

construção de mais um depósito naquela zona é diminuta uma vez que a quantidade de 

água fornecida aumentou e menor será a necessidade de construção. 

Relativamente à linha de alta tensão, está salvaguardado até pelo próprio parecer 

favorável da EDP, que condiciona a construção dos lotes 38, 39 e do equipamento F à 

modificação dessa linha, nomeadamente entre o número de apoios 2 e 4. Está já em 

curso essa mesma alteração, por parte da EDP, relativamente à ligação à subestação dos 

Pinheiros. 

Em relação à alteração de topografia, os muitos metros cúbicos de material serão 

reutilizados noutros locais e não terão que ir para vazadouro.  

Quanto à zona verde e o ter-se dito que será arrasada, o facto é que aquela estrutura 

ecológica não tem grande valor. Tratando-se de uma zona de grande vegetação, também 

lá há a praga das acácias, espécie muito difícil de combater.  

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Afirmou que todos conhecem a história deste loteamento e o que se passou ao longo dos 

anos. O que despoletou e acelerou este processo foi o facto de uma empresa necessitar 

urgentemente de definir um novo espaço, próximo do atual, porque assumiu um grande 

contrato internacional e precisa concluir as novas construções até final de 2016.  

Conjugaram-se uma série de fatores e o compromisso assumido não é suficiente para as 

obras que serão executadas ou iniciadas ainda durante o mandato autárquico, ficando a 

União de Freguesias a ganhar com o conjunto de investimentos previstos, nomeadamente 

no Bairro Sá Carneiro, jardim da Almuinha, cobertura de um espaço numa nave 

desportiva e um centro educativo no valor de 5 milhões e 800 mil euros. Não será pelo 

valor em causa que não se deixará de fazer as coisas e foi esse o compromisso assumido 

atempadamente com a União de Freguesias. 

Recordou o que se passou em 2008 e 2009, em que mais de 20 empresas abandonaram 

o concelho porque a Câmara nem se dignou a dar-lhes resposta para resolver das 

empresas instaladas. Afirmou que o grande desafio e objetivo é não deixar fugir mais 

nenhuma empresa pois quando isso acontece é riqueza que todos perdemos. 

O senhor deputado municipal Francisco Marques solicitou a palavra para recolocar uma 

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

debate encerra após os esclarecimentos finais da Câmara Municipal. Colocou o ponto à 

votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 8 abstenções e 5 

votos contra, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 24 de março de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, aprovar a alteração da licença de operação de loteamento, 

incluindo o respetivo Regulamento da Zona Industrial da Cova das Faias, 

titulada pelo Alvará emitido em 14 de setembro de 2000, promovida pelo 

Município de Leiria, pela União das Freguesias de Marrazes e Barosa, pela 

sociedade “Brisanorte ‐ Pastelarias, Ld.ª e CTT Correios de Portugal, SA”. 

Intervenção do senhor deputado municipal Francisco Marques (PSD) – Declaração de 

voto 

Reiterou alguns dos aspetos que evidenciou e protestou contra a recusa da Mesa em 

atender o seu pedido de recolocar uma questão para melhor esclarecimento. 

Votou contra, apesar de reconhecer a vantagem da fixação das empresas no concelho, 

porque a Assembleia Municipal aprovou um loteamento sem exceções nem 

condicionalismos e sem prazos. Trata-se de um instrumento objetivo e que não pode 

estar sujeito à esperança de que a Câmara possa vir a implementar tudo aquilo que 

garanta a legalidade do procedimento. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que os procedimentos de 

funcionamento da Assembleia Municipal são para cumprir, apesar da tolerância que a 

Mesa tem demonstrado ao longo das sessões. 

2. SUBMISSÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA AUTORIZAÇÃO PARA A CÂMARA 

MUNICIPAL DE LEIRIA ALIENAR OS LOTES CONSTITUÍDOS POR FORÇA DA 

ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO, DETERMINAR O RECURSO À HASTA 

PÚBLICA APROVANDO AS RESPETIVAS CONDIÇÕES NOS TERMOS DO PROGRAMA 

DE HASTA PÚBLICA APRESENTADO – APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou o ponto.  

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Votamos sempre contra porque não concordamos com a destruição da totalidade, nem 

sequer da maioria, da zona verde sem um estudo de impacte ambiental que demonstre 

que os impactes são baixos; Que qualquer lote passe para o domínio privado do 
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Município; Que não fique expresso nas deliberações da Câmara e da Assembleia que o 

produto da venda de qualquer lote tem de ser investido na freguesia de Marrazes. 

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

à votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, nos termos do disposto na alínea i) do n.º 1 do 

artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, deliberou 

por maioria, com 2 abstenções e 10 votos contra, aprovar a proposta da Câmara 

Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 24 de março de 2016, cujo 

teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar a alienação dos lotes 

constituídos por força da alteração à licença de loteamento, determinar o 

recurso à hasta pública aprovando as respetivas condições nos termos do 

Programa de Hasta Pública apresentado. 

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

O BE votou contra o ponto 1 e ponto 2 porque a Assembleia Municipal está a aprovar uma 

alteração de ocupação dos lotes sem os devidos estudos de avaliação de impactes 

ambientais, onde deveriam ficar estabelecidas as medidas minimizadoras da operação de 

alteração de uso dos lotes. 

Ponto 

3. 7.ª MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 2.ª REVISÃO AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) – APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO. 

Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 

Apresentou o ponto. 

Aquando da elaboração do Orçamento Municipal, em execução, não foram contempladas 

dotações para os anos seguintes nas rubricas das infraestruturas educativas, a executar 

ao abrigo do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Leiria. Da recente análise aos procedimentos necessários à 

concretização das obras, verifica-se que os mesmos vão ter efeitos financeiros em mais 

de um ano económico. 

Não havendo qualquer inscrição para intervenção, o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto à votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto na 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 uma 

abstenção, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 

deliberação de 24 de março de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 
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consequência, aprovar a 7.ª Modificação ao orçamento da despesa e 2.ª Revisão 

ao Plano Plurianual de Investimentos.  

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

recebido pela Mesa da Assembleia reclamação de um munícipe sobre ruído e a questionar 

a Câmara. Não sendo competência da Mesa, manifestou o seu interesse e solicitou à 

Câmara informação sobre os processos entrados - e respetivo estado - na Câmara a partir 

de janeiro de 2014, informação que será posteriormente enviada aos membros da 

Assembleia Municipal. 

Deu ainda conhecimento de reclamação da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Leiria, a que respondeu dizendo que a Assembleia Municipal não pode 

intervir diretamente na matéria mas que, nos termos regimentais, poderá apresentar ao 

plenário, em próxima sessão ordinária, a sua posição sobre a proposta de contrato de 

desenvolvimento apresentada pela Câmara Municipal de Leiria. 

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 19.08. 

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. 
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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 unanimidade, aprovar a ata. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

José Manuel Silva 

 

A Coordenadora Técnica, 

Manuela Vieira 


