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ATA N.º 3/2016 

 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
LEIRIA DE 29 DE ABRIL DE 2016 
 
Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, no auditório paroquial de 
Santa Eufémia, 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 Carlos Manuel Carvalheira Barbeiro, convocado em 
substituição de Ana Paula Cruz Alves.  
Ana Elisa da Silva da Costa Santos, foi substituída por Vítor Manuel Carreira de Sousa 
Gois; Ana Paula da Cruz Alves foi substituída por Carlos Manuel Carvalheira  Barbeiro; 
António Ferreira Pereira de Melo foi substituído por Ana Cristina Monteiro Gomes; Maria 
Isabel de Almeida Gonçalves foi substituída por Uziel Carvalho, que foi substituído por 
Romeu Manuel Bento Tavares; Mário Jerónimo de Carvalho foi substituído por Noémi 
Gláucia de Oliveira Martins; Vitorino das Neves Vieira Pereira foi substituído por Heitor 
Nuno Patrício de Sousa e Castro. 
Por parte da Câmara Municipal, estiveram presentes o senhor Presidente da Câmara 
Municipal, Raul Castro, e os senhores Vereadores Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, 
Anabela Fernandes Graça, Lino Dias Pereira, Ricardo Miguel Faustino dos Santos, Ana 
Margarida Félix Valentim, Vitor Manuel Lopes Marques, Álvaro Madureira, Daniel 
Rodrigues Marques, Ana Silveira e Margarida Castelão Dias. 
A sessão foi presidida pelo senhor José Manuel Silva, Presidente da Assembleia Municipal, 
secretariada por José da Silva Alves, 1.º secretário, e por Maria Paula Neves de Faria, 2.ª 
secretária da Mesa. 
Havendo “quórum”, foi pelo senhor Presidente declarada aberta a sessão eram 21.17 
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. 
2. Documentos de prestação de contas: 
2.1. Documentos de Prestação de Contas individuais do Município de Leiria 
referentes ao ano de 2015 – Apreciação e votação. 
2.2. Documentos de Prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Leiria referentes ao ano de 2015 – Apreciação e votação. 
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2.3. Relatório e contas de 2015, atribuição de proposta para aplicação de 
resultados e relatório de execução orçamental do 4.º Trimestre do Teatro José 
Lúcio da Silva de 2015 – Apreciação e votação. 
3. Proposta de criação do Conselho Municipal de Cultura de Leiria – Apreciação, 
discussão e votação. 
4. Fornecimento de eletricidade – Convite ao abrigo ao Acordo Quadro [AQ 
4/2015 – CC CIMPL], celebrado pela CIMRL – Comunidade Intermunicipal da 
Região de Leiria - Autorização da realização da despesa, abertura do 
procedimento e aprovação da repartição de encargos por mais de um ano 
económico – Apreciação e votação.  
5. Prorrogação por mais seis meses do prazo para homologação da lista de 
classificação e ordenação final do procedimento concursal comum de 
recrutamento ref. pccr.005.2015 – Apreciação e votação. 
6. Projeto de Minuta do Acordo de Execução de delegação da competência de 
gestão e manutenção corrente do Mercado Municipal de Monte Real na Junta da 
União das Freguesias de Monte Real e Carvide – Apreciação, discussão e votação. 
7. Minuta de contrato interadministrativo de delegação de competências para a 
gestão e manutenção do posto de turismo de Monte Real – Apreciação, discussão e 
votação. 
8. Proposta de desafetação do domínio público municipal de uma parcela de 
terreno, sita em Barruivo, União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes – Apreciação, discussão e votação. 
9. Proposta de doação e permuta de imóveis entre a EDP Distribuição – Energia, 
SA e o Município de Leiria – Apreciação, discussão e votação. 
10. Regulamentos: 
10.1. Proposta de Regulamento do Programa de Comparticipação ao 
Arrendamento do Município de Leiria – Apreciação, discussão e votação. 
10.2. Proposta de Regulamento do Cartão Leiria Sénior – Apreciação, discussão e 
votação. 
11. Espaços Culturais: 
11.1. Festa dos Museus – Entrada livre – Apreciação e votação. 
11.2. Vouchers Museus de Leiria para 2016 – Apreciação, discussão e votação. 
11.3. Rotas Turísticas – Roteiros 2016/2017 – Apreciação, discussão e votação. 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, cumprimentou 
os presentes. 
Havendo quórum, deu início aos trabalhos. 
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Agradeceu à União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista, na pessoa do seu 
presidente, senhor Mário Rodrigues, o convite e as magnificas instalações disponibilizadas 
para a realização da presente sessão descentralizada. 
Ainda antes do início do período antes da ordem do dia, informou da existência de três 
pedidos de intervenção do público. Solicitou ao Plenário autorização para que as mesmas 
ocorram 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 presidente da União 
de Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista, anfitriã nesta sessão descentralizada. 
Intervenção do senhor deputado Mário Rodrigues (Presidente da União de 
Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista) 
Transcrição: 
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal e demais elementos da mesa 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Leiria 
Senhores Vereadores 
Senhores Deputados 
Caros colegas das Juntas de Freguesia 
Senhores Jornalistas 
Público aqui presente 
Minhas senhoras e meus senhores 
Começo por saudar cada um de vós e dizer-vos que é uma enorme alegria para a União 
das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista poder receber-vos na nossa freguesia, em 
espaço gentilmente cedido pela Paróquia de Santa Eufémia, a quem agradecemos 
reconhecidamente. Muito obrigado. 
Permitam-me ainda uma saudação especial à população de Santa Eufémia e da Boa Vista, 
principalmente aos que aqui marcam presença numa louvável atitude de cidadania a que 
já nos vêm habituando. 
Agradeço ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal ter acedido ao nosso convite. 
Ainda transmitir a todos que esta é por nós considerada uma boa prática - a 
descentralização das Assembleias Municipais. 
É uma oportunidade de melhor conhecer as realidades locais, aproxima eleitos e eleitores. 
De igual modo, salientamos como boa prática a atividade do executivo nas visitas de 
trabalho às freguesias, por contribuir para o conhecimento das especificidades locais, 
mas, essencialmente, permitir ao executivo uma visão global de cada freguesia e, por 
conseguinte, do concelho. 
Não me pretendo alongar pelo que passarei, de imediato, a abordar alguns assuntos de 
especial relevância para a nossa freguesia: 
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Primeiramente, em género de caracterização, dizer-vos que as freguesias de Santa 
Eufémia e da Boa Vista, que antes eram irmãs gémeas (nasceram no mesmo dia) se 
tornaram siamesas pela, agora, União das Freguesias. 
De entre várias riquezas, destaque para o património natural – Vale do Lapedo e Centro 
de Interpretação do Abrigo do Lagar Velho (Santa Eufémia) e Vale da Moira (Boa Vista), e 
para a gastronomia, com especial destaque para o leitão assado à moda da Boa Vista. 
Existem dinâmicas bastante apreciáveis ao nível da restauração, do comércio, da 
indústria, da transformação, dos serviços e da pecuária, que muito contribuem para o 
desenvolvimento do concelho. 
Num momento particularmente difícil para uma atividade de grande importância para a 
freguesia e região, não podemos deixar de apelar à Câmara Municipal de Leiria e a esta 
Assembleia Municipal, para que envidem todos os esforços no sentido de reforçar junto do 
governo e demais entidades as nossas preocupações e exigir medidas para a grave crise 
que atravessa o sector pecuário, particularmente o suinícola, e que afecta inúmeras 
famílias da nossa e de freguesias vizinhas, colocando em causa o próprio concelho. 
Relativamente ao sector associativo existe grande dinamismo, a diferentes níveis: 
- Social – IPSS’s - Ambesse (Santa Eufémia) e Associação de Solidariedade (Boa Vista); 
- Desportivo – Grupo Desportivo e Recreativo da Boavista que movimenta cerca de 2 
centenas de atletas; 
- Educativo – Associação de Pais da Boa Vista e Comissão de Pais do Jardim de Infância 
de Santa Eufémia; 
- Cultural – o TASE - Teatro de Animação de Santa Eufémia, com distintas participações a 
nível nacional e em programas do Município, e o Rancho Típico da Boa Vista (que vai no 
40º aniversário); 
- Juvenil – agrupamento de escuteiros 1227 (Boa Vista); 
- O sector sócio caritativo em Santa Eufémia e Boa Vista, nomeadamente as Conferências 
de S. Vicente de Paulo que, anonimamente e de forma desinteressada, desempenham 
papel fundamental junto dos mais vulneráveis. 
Acreditamos que o associativismo é uma escola de valores, porque promove a ocupação 
saudável de tempos livres e previne comportamentos desviantes e, por isso, lhe 
dedicamos especial atenção. 
Em terceiro lugar, porque somos União de Freguesias e parece estar na ordem do dia 
alguma reflexão sobre a matéria, hoje como ontem, voltamos a afirmar: qualquer 
situação não deve resultar de uma decisão político/administrativa mas, sim, da vontade 
das populações. E por isso, o que é válido para um território pode não fazer qualquer 
sentido para outro. 
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De seguida, não posso deixar de abordar as questões do Orçamento Participativo, porque 
alguns ventos me vão soprando, e vamos lendo nas entrelinhas…  
Para os mais distraídos, sinto-me na obrigação de lembrar que, por meios próprios, de 
uma forma algo rudimentar, é certo, o executivo a que presidi no mandato anterior 
implementou o orçamento participativo na Freguesia de Boa Vista, com diversas edições. 
Não temos medo de chamar a população a intervir e a apresentar propostas. E temos a 
obrigação de as implementar. 
No primeiro ano do atual mandato, implementámos o orçamento participativo da União 
das Freguesias, com a verba de €20.000,00 (€10.000,00 para Santa Eufémia e 
€10.000,00 para Boa Vista), verbas que poderão parecer insignificantes mas que ganham 
significado quando comparadas, por exemplo, com um município nosso vizinho que 
disponibilizou, para o seu orçamento participativo, a verba de €30.000,00. 
Orgulhamo-nos de desenvolver na nossa comunidade uma cultura de participação dos 
cidadãos. Estes têm respondido afirmativamente.  
Se, a nível do concelho queremos estar ao nível dos melhores, recordo as notícias da 
comunicação social relativamente a um Município: «55.919 votos – Mais uma vez o 
orçamento participativo mais votado de Portugal», de que resultam 4 milhões e 20 mil 
euros para aplicar em 21 projetos, que vão desde aquisição de ambulâncias, 
requalificação de sedes, construção de passeios, intervenções em escolas, entre outros. 
Quinto – A Educação. Elegemos a educação como uma das prioridades, pois entendemos 
que é o pilar do desenvolvimento e da qualidade de vida dos cidadãos. As nossas escolas 
estão integradas em dois agrupamentos distintos. A EB Caxieira, o Jardim de Infância de 
Santa Eufémia e a EB Quintas do Sirol integram o Agrupamento de Escolas de 
Caranguejeira – Santa Catarina da Serra e a EB Machados, o Jardim de Infância de Boa 
Vista e a EB Boa Vista integram o Agrupamento de Escolas de Colmeias. Da nossa parte 
vamos procurando corresponder, participando ativamente no desenvolvimento dos 
respectivos projetos educativos. Não temos centros escolares, mas temos condições para 
proporcionar uma efetiva igualdade de oportunidades às nossas crianças. A Câmara foi 
sensível a esta problemática e pensamos estar em condições para ampliar as atuais 
instalações de Caxieira e de Machados. A este propósito lembro que a intervenção de 
Caxieira permite reunir no mesmo espaço as crianças de Santa Eufémia e de Quintas do 
Sirol, cuja população apresenta uma grande diversidade cultural, nomeadamente a que 
reside no Bairro Social. 
 A EB Machados permitirá acolher as crianças de Boa Vista. 
Sr. Presidente da Câmara Municipal solicitamos, apenas, a celeridade possível. Pode 
contar connosco naquilo que de nós depender. 
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Sexto – A propósito do Bairro Social, que visitámos aquando da vinda do executivo 
camarário à Freguesia, solicito de V. Exa que nos esclareça se está prevista alguma 
intervenção de fundo ao nível do edificado. 
Em sétimo lugar: o saneamento. Gostaríamos que toda a população tivesse acesso, em 
plano de igualdade, às infraestruturas existentes na freguesia. Não é o caso do Lugar da 
Fonte do Oleiro – Boa Vista, que ainda não é servido com o saneamento, crucial para a 
qualidade de vida dos lá residentes. O mesmo acontece com a parte da Zicofa implantada 
em território administrado por esta União de Freguesias. As empresas serão sempre bem-
vindas. Contudo, necessitam de boas condições. Sr. Presidente da Câmara Municipal, fica 
aqui o apelo à rápida execução desta importante infraestrutura. 
Oitavo: A Fibra Ótica. Como já foi dito, é nosso desejo que toda a população tenha 
acesso, em condições de igualdade, aos vários serviços, designadamente àqueles que são 
importantes para a sua qualidade de vida. Não é o que acontece com a infraestrutura de 
comunicações, porquanto a freguesia não se encontra servida por Fibra Óptica. Sabemos 
que tal não é da responsabilidade do Município, mas deixamos o apelo para que a Câmara 
Municipal interceda junto dos serviços competentes para que este desígnio seja uma 
realidade a curto prazo, quer na Boa Vista, quer em Santa Eufémia. 
Por fim: As acessibilidades e segurança rodoviária e pedonal: 
Começando pela EN1/IC2, continuamos muito preocupados com a quantidade 
assustadora de acidentes que têm provocado muitas mortes e inúmeros feridos. É 
extremamente urgente a requalificação há muito prometida, nomeadamente: 
- Separação das vias rodoviárias; 
- Construção das rotundas norte e sul da Boa Vista; 
- Passagem rodoviária e pedonal ao Km 130, permitindo a ligação da Boa Vista aos 
lugares vizinhos de Janardo e Outeiro das Barrocas; 
- Travessias para peões, em segurança. Lembramos que a EN1/IC2 atravessa a freguesia 
na totalidade, não existindo uma única passagem para peões! 
- Embora fora mas com grande impacto na nossa freguesia, a ligação da EN1/IC2 à 
autoestrada A1 no Barracão é de extrema importância. 
Relativamente à EN350, não obstante ter um traçado urbano, a estrada não tem essas 
características. Os veículos são obrigados a partilhar a via com os peões colocando em 
risco a segurança de uns e de outros. Sendo esta autêntica lotaria diária, lembramos que 
se trata de uma importante via alternativa aos acessos a Fátima, agora que se aproxima 
a época das peregrinações e, a passos largos, a vinda de Sua Santidade o Papa Francisco 
por ocasião do centenário das aparições. Entre outras, fazemos notar as seguintes 
necessidades: 
- Construção de passeios em toda a extensão do troço que atravessa a freguesia; 
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- Construção de passagem pedonal paralela à ponte da Ribeira dos Frades ou 
alargamento da ponte, permitindo a passagem dos peões em segurança; 
- Criação de travessias para peões por passadeiras de pavimento elevado, o que também 
servirá para reduzir a velocidade das viaturas; 
- Ligação da EN350 à COL – Circular Oriental de Leiria - em Quintas do Sirol / Andrinos. 
Sabemos que as obras em questão são da responsabilidade da IP - Infraestruturas de 
Portugal, antiga EP. Porém, pedimos encarecidamente que os dois órgãos – Assembleia e 
Câmara Municipais - nas pessoas dos seus presidentes, intercedam no sentido de que as 
obras, desde sempre necessárias e há muito prometidas, sejam uma realidade ainda no 
decorrer deste ano de 2016. 
Finalmente referir, apenas, que o momento de convívio que antecedeu esta sessão da 
Assembleia, para além do bem receber que é apanágio das gentes de Santa Eufémia e da 
Boa Vista, se tratou de uma simples ação de promoção da freguesia. 
Esperamos que tenha sido do agrado de quem nos honrou com a sua presença no 
convívio, deixando aqui o desejo de que desfrutem, com as vossas famílias e amigos, de 
tudo o que de bom a freguesia de Santa Eufémia e Boa Vista tem para oferecer. 
Contamos tê-los por cá mais vezes. 
Muito obrigado. 
Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 
Cumprimentou os presentes. 
Agradeceu a calorosa receção e as excelentes condições para a realização da presente 
sessão. 
Relativamente às questões enunciadas, disse que o bairro social será objeto de 
intervenção no âmbito do PEDU, no montante de cerca de 400 mil euros, no que se refere 
ao edificado e zonas envolventes. Quanto ao saneamento, o que está previsto até ao final 
do ano é a ligação da Fonte do Oleiro, que abrange também a rede que contempla Grinde 
e Longra. 
No que se refere à ligação da parte exterior da ZICOFA, referiu que ainda não existem 
projetos e foi tomada a devida nota.  
Acessibilidades. Disse que na reunião havida com as Infraestruturas de Portugal ficou a 
saber que o IC2 tem projeto para avançar até ao limite do distrito, Pombal, e a outra fase 
será até Coimbra. Aguarda o projeto para se verificar se contempla todas as propostas 
para execução de travessias e rotundas.  
Estrada de acesso a Fátima. Foi manifesta preocupação - quer para a reabilitação da 
EN350 quer da EN113 - face ao deficiente estado de conservação, relativamente às 
garantias dos fundos para a sua reparação. Foi transmitido pelo Secretário de Estado das 
Infraestruturas de que está a ser efetuado um levantamento de todas as estradas de 
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ligação a Fátima, sendo que a ligação do IC2 à autoestrada na zona do Barracão está em 
avaliação e não há qualquer informação adicional. 
Outras questões serão posteriormente respondidas por não ter presente informação para 
elucidação. 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal, José Manuel Silva, deu a palavra aos 
munícipes que se inscreveram. 
Intervenção do senhor Jorge Batista - Presidente da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Leiria  
Cumprimentou os presentes. 
Agradeceu ao senhor Presidente da Assembleia Municipal a oportunidade para expor os 
problemas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria. 
Informou do envio, ao senhor Presidente e membros desta Assembleia Municipal, de um 
documento com o protocolo de colaboração estabelecido entre a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Leiria e a Câmara Municipal de Leiria, um processo 
complexo e difícil que está resolvido e assinado, que corresponde - no essencial - ao que 
se pretendia. No entanto, todo este processo originou algumas reflexões, motivo pelo 
qual solicitou a palavra na presente sessão. 
Questionando qual é o papel dos Bombeiros voluntários no socorro às populações, referiu 
que existe no concelho uma corporação de Bombeiros Profissionais e três corporações de 
Bombeiros Voluntários. Analisando os números e sobrepondo as áreas de intervenção das 
corporações com a população residente conclui-se que os Bombeiros Municipais atendem 
cerca de 34 mil pessoas, o que corresponde a cerca de 26% da população do concelho, 
sendo que 74% da população é socorrida por Bombeiros Voluntários. No caso específico 
da corporação que representa, é da sua responsabilidade o apoio a cerca de 52 mil 
pessoas, o que levanta a questão da afetação de meios a todo este trabalho. 
Disse que a Câmara Municipal de Leiria desenvolve um assinalável esforço para manter o 
corpo de bombeiros municipais, despendendo cerca de um milhão e meio de euros, sendo 
que para as Associações de Bombeiros Voluntários contempla cerca de 319 mil euros. 
Significa que para uma parte importante da população o investimento é muito menor do 
que na área urbana de Leiria e o esforço das corporações de Bombeiros Voluntários é 
muito grande pois têm a seu cargo a maior parte da população residente. 
Não pretendendo questionar valores, contesta o que se pretende seja incumbência da 
corporação pois é pretensão da Câmara Municipal de Leiria que em cada quartel - e há 
cinco quarteis de Bombeiros Voluntários em Leiria: três na Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Leiria, um na Ortigosa e um na Maceira – estejam em permanência cinco 
elementos (25 no concelho), sendo que nos bombeiros municipais são nove. 
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Defende a discussão estratégica no concelho, no âmbito da proteção civil e socorro às 
populações. Esta situação é muito complexa pois que atualmente praticamente não 
existem meios de apoio ao voluntariado e o concelho de Leiria é dos que não tem uma 
única medida de apoio aos bombeiros voluntários, homens e mulheres que todos os dias 
arriscam a vida. 
O Estado já reintroduziu a isenção de taxas moderadoras - um sinal muito positivo – e é 
necessário que a nível concelhio sejam dados sinais de apoio e reconhecimento a quem 
diariamente socorre as populações. 
Apelou a que não se faça desta questão uma arma de arremesso político pois o 
financiamento camarário enquadra-se numa parceria de colaboração, que se efetive um 
debate e se estabeleçam condições para o estabelecimento de contratos plurianuais, que 
evitem este sobressalto anual. Mais disse que o arrastamento das negociações com a 
Câmara Municipal de Leiria significou dois meses sem comparticipação. No entanto, as 
pessoas foram sempre socorridas.  
Deu a palavra ao senhor Comandante Almeida Lopes. 
Intervenção do senhor Almeida Lopes - Comandante dos Bombeiros Voluntários 
de Leiria   
Cumprimentou os presentes. 
Entende ser este o fórum onde devem ser definidas as linhas orientadoras de uma política 
de proteção civil para o futuro do concelho e por isso este é o lugar certo para 
apresentação das preocupações dos bombeiros voluntários, apesar de não ser esse o 
entendimento de alguns. 
Disse que em 2015, os bombeiros acorreram a 11.819 situações de emergência: Os 
Bombeiros Voluntários de Leiria ocorreram a 5.060 emergências (43%), os Bombeiros 
Municipais a 2.488 (21%), os Bombeiros Voluntários da Maceira a 2.531 (21%), os 
Bombeiros Voluntários da Ortigosa a 1.740 (15%). Retirando a emergência pré-hospitalar 
e operações, os Bombeiros Voluntários de Leiria acorreram a 854 situações (33%), os 
Bombeiros Municipais acorreram a 814 (32%), os Bombeiros Voluntários de Maceira 
acorreram a 601 (23%) e os Bombeiros Voluntários de Ortigosa acorreram a 303 (12%). 
Estes números são importantes para dar nota de que efetivamente as corporações de 
Bombeiros Voluntários do concelho estão a auxiliar o Município na sua principal missão, 
que é a de proteger pessoas e bens. Por isso não aceita que continue a ser usada a 
expressão por parte da Câmara Municipal, de que auxilia os Bombeiros. A verdade é que 
a Câmara apoia os corpos de bombeiros porque estes a estão a auxiliar na sua principal 
missão. 
Os bombeiros voluntários de Leiria são pessoas com dignidade que precisam e pretendem 
o respeito de todos. Nunca contestaram as verbas que a Câmara, com muito esforço, tem 
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disponibilizado. Contestam sim é quando essas verbas chegam a coberto de alguns 
documentos que nem sempre os tratam bem. 
É preocupação dos responsáveis por quase 50% do socorro que é executado no concelho 
de Leiria a ausência de uma política efetiva, concertada, objetiva e de futuro para o 
concelho pois o esforço pedido é cada vez maior e sem o merecido apoio haverá carência 
de meios para ocorrer a muitas situações de socorro. Preocupa-o também a inexistência 
de uma política de equipamento dos corpos de Bombeiros, numa lógica de 
complementaridade, evitando assim duplicação de equipamentos e a falta de outros. 
Falou da perda de oportunidades no que se refere ao quadro comunitário, que teria 
permitido adquirir um equipamento de vital importância para o concelho, financiado a 
95% se adquirido pela autarquia: uma plataforma elevatória para ocorrer a sinistros em 
prédios de altura significativa. Espera que tal possa acontecer com o novo quadro 
comunitário. 
Mencionou que o voluntariado nos bombeiros atravessa uma crise a nível nacional e Leiria 
não é exceção, sendo urgente criar condições de incentivo pois ser bombeiro exige a 
apresentação regular de cinco a seis vezes por semana no quartel. Exigir aos bombeiros 
voluntários sem que a sociedade que servem o reconheça, dando-lhes algumas condições 
e incentivos, não é motivador. Por isso já existem a nível nacional dezenas de Municípios 
que criaram incentivos para os seus bombeiros voluntários, como isenções de taxas, nas 
licenças de construção, no custo da água, redução das taxas de saneamento, recolha do 
lixo e utilização de equipamentos municipais. Em Leiria a resposta é que não é possível 
por ser ilegal. 
Os bombeiros voluntários servem, com todo o gosto, a população de Leiria e, como 
comandante, disse sentir orgulho por ter adotado Leiria há vinte e seis anos e 
desempenhar estas funções. 
Por tudo isto pede respeito, para si e para os homens e mulheres que comanda.  
Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 
Explicou que no passado recente foi realizada uma auditoria pelo Tribunal de Contas à 
Autoridade Nacional para a Proteção Civil, em que se detetaram um conjunto de situações 
referentes à relação entre o Município de Leiria e as Associações Humanitárias de 
Bombeiros Voluntários. 
Elucidou que a Câmara, após deliberação, transferia os valores que disponibilizados com a 
contrapartida de serem apresentados documentos de despesa referentes esse valor. 
O que se celebrou há poucos dias foi um protocolo, onde se pretende que esteja definido 
um conjunto de atividades que os Bombeiros voluntários do concelho devem prestar: 
combate a incêndios, assistência às populações nos seus diversos aspetos, socorros a 
náufragos e socorro complementar e colaboração em atividades diversas. Para haver 
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regras estabeleceu-se que teria de haver a permanência mínima de cinco bombeiros em 
cada quartel, por força da existência de situações como aconteceu recentemente, que por 
causa de um incêndio numa habitação saiu uma viatura com três bombeiros quando 
deveriam ter sido cinco. Esta exigência não é permanência salarial, é voluntariado se 
assim o considerarem. A Câmara comparticipa as associações dentro de um critério de 
afetação, não só através de uma fórmula que consta de um decreto-lei mas também em 
função da realidade do concelho, sendo que só é possível apoiar as reparações de 
veículos da proteção civil, as inspeções e os seguros, comunicações, combustíveis, 
reparação e manutenção de edifícios, aquisição de fardamento e equipamento de 
proteção individual, aquisição de outros equipamentos e de natureza administrativa, 
consumos de água e eletricidade dos quarteis - que a Câmara suporta em 50% - por se 
entender que uma parte desta cabe na comparticipação do INEM e da Autoridade 
Nacional de Proteção Civil. 
O Município está impedido de suportar custos com salários de entidades privadas e, 
relativamente a Leiria, há um problema que terá de ser resolvido à posteriori e respeita a 
um protocolo celebrado entre o Município e a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Leiria com base numa lei que já foi revogada em 2007.  
Relativamente aos números citados, os resultados de relativamente aos voluntários são: 
81% do total de toda a atividade diz respeito à assistência e saúde, com 4.085 
ocorrências, que é financiada pelo INEM. Ou seja, o apoio pago pelo Município de Leiria no 
valor de 140 mil euros tem por base o número de ocorrências que não têm a ver com a 
emergência médica. A avaliação é feita pelos dados que estão disponíveis no Conselho 
Municipal de Proteção Civil, sendo que em 2015 os Bombeiros Municipais acorreram a 
1.035 ocorrências, Voluntários de Leiria a 975, Voluntários da Maceira a 905 e Voluntários 
da Ortigosa a 340. São estes os valores a aplicar à fórmula de que resultou à afetação em 
2015 dos 365.920,60 euros, que se refere não só ao apoio mensal decorrente do 
protocolo mas também a apoios pontuais na aquisição de equipamentos. 
Referiu que esta situação do voluntariado é transversal a toda a comunidade e cidade e 
não se aplica apenas aos bombeiros voluntários mas também a outras áreas onde 
infelizmente a carolice está em extinção. 
Disse ainda que os bombeiros municipais são a garantia do Município no apoio 
permanente à população. O relacionamento por vezes conflituoso entre corporações não 
lhe merece comentário, assim como a falta de rigor de documentos submetidos à Câmara 
Municipal, a esclarecer oportunamente com a direção da Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Leiria pois a Câmara não aceita situações de irregularidade, até porque 
não estamos em tempo disso. 
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Disse, por fim, que em matéria de política de Proteção Civil - reconhecida pela própria 
autoridade – o Município está a cumprir com o que é possível, sem estabelecer qualquer 
tipo de comparação entre Bombeiros Municipais e Bombeiros Voluntários.  
Intervenção do senhor Luís Frazão Correia - Presidente da Assembleia Geral da 
Associação de Pais do Colégio de Nossa Senhora de Fátima 
Cumprimentou os presentes. 
Transcrição: 
Luís Filipe Frazão Correia, eleitor deste concelho, pai e membro da Associação de Pais do 
Colégio de Nossa Senhora de Fátima, em sua representação e da Associação de Pais do 
Colégio Conciliar Maria Imaculada, venho a esta Assembleia manifestar a grande 
preocupação e inquietação que os seus membros manifestam na sequência do despacho 
aprovado recentemente pelo atual Governo, que altera as regras de funcionamento dos 
contratos de associação em vigor, celebrados com as instituições de ensino particulares e 
cooperativo em Portugal. 
Perspetiva-se uma instabilidade de elevada dimensão nas instituições que representamos, 
que - em nosso entender – promovem a escola e oferta pública de educação em Portugal, 
com gestão privada mas que oferecem um verdadeiro serviço público de educação. Trata-
se de uma oferta de qualidade – conforme demonstrado publicamente -, eficiente, com 
projetos educativos consistentes, cumprindo os contratos a que estão vinculados. É na 
oferta de educação, que os encarregados de educação escolheram livremente, exercido o 
direito de liberdade que os assiste. 
Deve ser promovido o debate da educação em Portugal e em Leiria, como promover e 
melhorar a educação e a oferta educativa para que a mesma promova mais os seus 
filhos, o seu conhecimento, o seu crescimento e não destruir ofertas educativas 
consolidadas, eficientes e com projetos educativos de elevada qualidade. 
Solicitamos à Assembleia que promova esta discussão, que aja pelo interesse público da 
educação, acima de quaisquer interesses partidários. 
Intervenção da senhora Susana Cabrita Franco - Educadora de infância do 
Jardim de Infância de Santa Eufémia 
Cumprimentou os presentes. 
Transmitiu que a DGEST tem intenção de encerrar uma das salas de atividades no único 
Jardim de Infância de Santa Eufémia no próximo ano letivo, considerando a saída 
significativa de alunos para o primeiro ciclo. 
Tem por experiência que o número de inscrições no período previsto nunca é o real pois 
existe o hábito de se matricularem as crianças apenas em setembro, ou mesmo no 
decorrer do ano. Em 2015 matricularam-se duas crianças em outubro e outra em Janeiro.  
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Este estabelecimento, estando situado na zona de residência do bairro social da Cova da 
Faias - e por isso com uma forte carga multicultural - desempenha um importante papel 
na integração de crianças de etnia cigana, pelo que deve ser olhado de forma diferente e 
ser rotulado com um estatuto especial. Acresce ainda o facto de se estar a iniciar neste 
jardim-de-infância o processo de adiamento escolar de pelo menos uma criança que, 
pelas suas circunstâncias, não lhes será benéfico transitar para o primeiro ciclo. Este facto 
é desconhecido da DGEST e serão menos duas crianças na lista em que se baseiam para 
o primeiro ciclo. Este assunto requer ponderação, uma vez que este jardim de Infância 
tem tido sempre grupos de crianças em situação de risco. A título de exemplo, para o ano 
vão-se manter duas crianças que têm sido alvo da intervenção da CPCJ e do tribunal de 
menores. Estes grupos têm também crianças com comportamentos disruptivos, que 
necessitam de atenção mais individualizada, o que não se verificará se os grupos 
constituídos forem muito numerosos, que é o que vai acontecer caso se encerre uma das 
salas. 
Por tudo o que foi apresentado solicitou compreensão e colaboração para pressionarem as 
entidades competentes no sentido de autorizarem a manutenção do funcionamento de 
duas salas. Lembrou que no ano de 2014/2015 um Jardim-de-infância do agrupamento 
da Caranguejeira e Santa Catarina da Serra funcionou apenas com cinco crianças, com o 
conhecimento e autorização da DGEST, apesar de inicialmente terem o mesmo propósito 
que agora apresentam para este Jardim de Infância. Por força do agrupamento de 
escolas, conjuntamente com a Câmara Municipal de Leiria, foi possível reverter o 
processo para aquele estabelecimento de ensino. 
Demonstrou apreensão e lembrou que a educação pré-escolar é a primeira etapa do 
ensino básico, garante de um percurso escolar virado para o sucesso. 

 
PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

  
O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, submeteu à 
apreciação as atas n.ºs 1 e 2 de 2016. 
Não havendo por parte dos senhores/senhoras deputados qualquer manifestação, colocou 
à votação a ata n.º 1/2016, da sessão ordinária do dia 26 de fevereiro de 2016. 
A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 3 abstenções, 
aprovar a ata n.º 1/2016, da sessão ordinária realizada no dia 26 de fevereiro 
de 2016. 
Submeteu à apreciação a ata n.º 2/2016, da sessão extraordinária de 04 de abril de 
2016. 
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A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 
2/2016, da sessão extraordinária realizada no dia 04 de abril de 2016. 
Retirou, a pedido da Câmara Municipal, o ponto n.º 8 da ordem de trabalhos, intitulado 
Proposta de desafetação do domínio público municipal de uma parcela de 
terreno, sita em Barruivo, União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes. 
Informou dos pedidos de justificação de falta e substituições na presente sessão. 
Orçamento Participativo. Comunicou ao plenário que o flyer que se estabeleceu mandar 
para todos os munícipes teve um atraso no expediente e não houve tempo útil para as 
pessoas receberem nas suas residências o documento e poderem, ainda assim, participar 
no processo do Orçamento Participativo. 
Apresentou e submeteu a ratificação o despacho que se transcreve: 
Orçamento Partlclpatlvo 
Prorrogação do prazo para a apresentação de propostas 
Considerando que: 
De acordo com o calendário aprovado pela Assembleia Municipal de Leiria, em 26 de 
fevereiro de 2016, a apresentação de propostas no Orçamento Participativo, em curso, 
termina no dia 30 de abril de 2016; 
Com o propósito de estimular uma maior participação neste projeto, o Município de Leiria 
promoveu diversas iniciativas, como a publicação de anúncios na imprensa regional, 
difusão nos meios online do município e através do envio de um documento via correio 
para os leirienses; 
No que toca ao documento enviado pelo correio para os leirienses, um atraso dos CTT 
motivou que este documento chegasse tardiamente a casa dos leirienses; 
Este facto justifica que se prorrogue o prazo para a apresentação de propostas, o que foi 
reconhecido em diálogo estabelecido entre o Presidente da Assembleia Municipal e o 
Presidente da Câmara Municipal;  
É urgente tomar e divulgar uma decisão sobre esta matéria, antes do último dia do prazo, 
ou seja, dia 30 do corrente mês de abril, decido: 
a) Prorrogar o prazo para a apresentação de propostas do Orçamento Participativo, em 
curso, até ao dia 21 de maio de 2016; 
b) Dar conhecimento desta decisão à Assembleia Municipal, solicitando que a ratifique, 
em razão da urgência que a determinou; 
c) Dar conhecimento desta decisão ao Senhor Presidente da Câmara Municipal. 
A Assembleia Municipal de Leiria deliberou, por unanimidade, ratificar o 
despacho. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, leu da ordem de 
intervenção, intercalada, dos senhores deputados inscritos. 
Intervenção do senhor deputado municipal António Luís Santos (PCP) 
Cumprimentou os presentes. 
Transcrição: 
Saudação  
Sobre o 25 de Abril 
No 42.º aniversário da Revolução de Abril e 40.º aniversário da Constituição da República. 
Assinalámos há dias o 42.º aniversário das Revolução de Abril e o 40.º aniversário da 
Constituição da República do Portugal liberto da repressão, censura, prisões e tortura dos 
muitos democratas e patriotas que se bateram pela liberdade e a democracia, vários 
naturais ou residentes no nosso concelho. 
A Revolução de Abril propiciou conquistas políticas, sociais, económicas e culturais que a 
Constituição da República acolheu e foram a fonte para um acelerado desenvolvimento do 
País com uma marcante e galvanizante participação dos trabalhadores e das populações. 
A Revolução de Abril e a aprovação da Constituição da República foram dois atos maiores 
de afirmação de soberania e independência nacionais. 
A consagração do Poder Local Democrático foi uma das mais significativas conquistas da 
Revolução de Abril. 
Os valores da Revolução de Abril permanecem bem fundo no ideário do povo português. 
A Constituição da República consagra um conjunto de princípios e normas que constituem 
elementos nucleares e bastantes para um Portugal de liberdade, democracia, progresso 
social e económico, desenvolvimento cultural e paz,     
A consagração da Revolução de Abril como revolução do povo, de amplas liberdades e de 
progresso social construiu-se decisivamente em Maio, no primeiro 1.º de Maio em 
liberdade. 
Por isso aqui saudamos os valores e conquistas da Revolução de Abril, cujos elementos 
essenciais estão consagrados na Constituição da República Portuguesa e são a base para 
uma política que sirva Portugal e o povo português. 
Por isso aqui saudamos os trabalhadores portugueses em geral e os leirienses em 
particular que em Maio fizeram Abril e recordamos que para Avançar pela Mudança para 
Defender, Repor e Conquistar direitos aí está uma nova jornada do 1.º de Maio onde 
vamos mais uma vez sair à rua, em festa mas combativos. 
Viva o 25 de Abril, viva a Constituição da República Portuguesa, Viva o 1.º de Maio! 
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Intervenção do senhor deputado municipal Acácio de Sousa (PS) 
Cumprimentou os presentes. 
Agradeceu à União de Freguesias de Santa Eufémia e Boavista a excelente receção a esta 
sessão da Assembleia Municipal. 
Apresentou a moção conjunta de todas as bancadas municipais representadas que se 
transcreve: 
Moção 
Plano Estratégico para a Mobilidade e Transportes de Leiria 
Considerando que a equipa responsável pela proposta técnica para este Plano está 
disponível para, em diálogo com toda a comunidade, encontrar as melhores soluções em 
sede de documento final, atitude que é partilhada pelo Executivo Municipal; 
Considerando os debates já realizados e em curso que apontam para um desejo muito 
positivo de intervenção no sentido de serem encontradas as melhores e mais racionais 
soluções para a cidade e os munícipes; 
Considerando ainda que o Plano Estratégico para a Mobilidade, tendo uma incidência 
concelhia - refletida na abrangência dos seus processos de caracterização e do contexto 
territorial das suas propostas de intervenção -, terá sempre em conta a interação do 
concelho com a sua envolvente, valorizando a importância das sinergias que se possam 
vir a constituir na prossecução dos objetivos colocados em termos de política de 
mobilidade; 
Considerando que tal instrumento ao procurar estabelecer a estratégia global de 
intervenção em matéria de organização das acessibilidades e gestão da mobilidade, deve 
procurar definir um conjunto de ações e medidas que contribuam para a implementação 
e promoção de um modelo de mobilidade mais sustentável; 
Considerando que tanto um transporte urbano eficiente e eficaz, como a melhoria dos 
eixos viários, representam pilares fundamentais não só para gerar crescimento económico 
sustentável e oportunidades de emprego nas cidades, para: 
1 - Assegurar a acessibilidade multimodal aos postos de trabalho, equipamentos, 
comércio e serviços, incluindo estacionamento; 
2 - Racionalizar a utilização do transporte individual; 
3 - Melhorar a atratividade do transporte Público; 
4 - Promover os meios suaves de mobilidade; 
5 - Promover o modo pedonal 
6 - Equilibrar a afetação do espaço público; 
7 - Assegurar a qualidade ambiental; 
8 - Garantir a segurança das deslocações, articulando eficazmente os modelos de 
mobilidade e de urbanismo; 
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Considerando que o favorecimento de circulação de mais pessoas deve gerar melhores 
transportes, otimizar a dinâmica económica e melhor cidade, com menores níveis de 
ruído, melhor qualidade do ar, passeios públicos mais confortáveis e seguros, e um 
concelho mais inclusivo; 
Considerando que a CML retende assumir uma visão estratégica com o envolvimento dos 
munícipes, que passa sobretudo por reorganizar e revitalizar a cidade, onde as pessoas se 
deslocarão no seu interior, reduzindo gradualmente a dependência de viatura própria; 
Considerando que os serviços de ordenamento local devem envolver como intervenientes 
os cidadãos em geral, os representantes da sociedade civil e os agentes económicos na 
elaboração e aplicação do plano, ao longo de todo o processo, para que haja um elevado 
nível de aceitação e apoio. 
Considera-se assim de todo o interesse que nesta etapa de definição estratégica, exista a 
concertação necessária com a realidade alargada em que o concelho se insere, 
constituindo a elaboração do Plano Estratégico para a Mobilidade e Transportes uma 
oportunidade para esse encontro, sendo, no entanto, fundamental o maior número de 
contributos de forma a enriquecerem o trabalho e a ajudarem a alcançar os objetivos 
traçados. Assim, a generalidade dos munícipes é convidada participar bem como as 
entidades e os grupos relevantes para esta matéria. 
Neste sentido, e atendendo à importância e complexidade do projeto em apreciação, 
apela o Grupo da Assembleia Municipal do PS a todos os membros da AM para que 
possamos contribuir, em conjunto com o Executivo da CML, para aprofundar a discussão 
de forma franca, rigorosa, construtiva no sentido de encontrar o máximo denominador 
comum entre todos e os consensos possíveis para valorizarmos a nossa cidade e a 
transformarmos num exemplo de referência quanto à mobilidade e acessibilidades. 
Por tudo isto, propomos a realização de uma reunião extraordinária da Assembleia 
Municipal, a agendar oportunamente, tendo como ponto único a Análise e discussão do 
Plano de Mobilidade e Transportes de Leiria.  
Aproveitamos, por fim, para juntar a esta moção uma recomendação à Câmara Municipal 
para: 
- Continuar a promover os debates, setoriais e segmentados, com as pessoas e grupos 
interessados nesta matéria designadamente os habitantes e utilizadores da cidade; 
- Alargar para 90 dias o período de discussão pública; 
- Divulgar, por todos os meios razoáveis e possíveis, à generalidade dos cidadãos que 
trabalham ou residem na cidade, as propostas no seu conjunto e em termos de 
localização das alterações mais relevantes como sejam as artérias abrangidas; 
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- Ponderar a oportunidade, técnica e política, das sugestões e críticas daí resultantes de 
modo a que este Plano seja melhorado e compreendido, tornando-se um fator de 
progresso e de coesão para Leiria. 
Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 
Cumprimentou os presentes. 
Expressando pleno apoio à moção apresentada, manifestou reserva relativamente ao 
processo de discussão e de mobilização da opinião pública de Leiria sobre o Plano de 
Mobilidade e Transportes. Entende que esta Assembleia tem a obrigação de impulsionar a 
discussão nesta fase da elaboração do Plano. 
Provavelmente, no quadro dessa discussão aberta, poderemos vir a chegar à conclusão 
que o Plano é demasiado mau para poder ser corrigido em 90 dias. A discussão 
espontânea a propósito da sua apresentação no passado dia 14 de abril de 2016 revela 
que existem muitas zonas brancas na proposta, falhas técnicas na sua elaboração e falta 
de informação de base que o Plano não recolheu, nomeadamente a base de contagens 
efetuadas fora do período escolar. 
Pelo exposto, propôs à Assembleia Municipal seja convocada uma sessão extraordinária 
no prazo de 30 dias para, no âmbito do debate temático para o qual deveriam ser 
convidadas pessoas que intervieram na sessão pública a virem opinar e, conjuntamente 
com a equipa, ver quais os desenvolvimentos a efetuar para melhorar o Plano. Sugeriu, 
assim, que o agendamento da sessão extraordinária fique desde já definido. 
Disse ainda que 90 dias é pouco para associar as freguesias à discussão do Plano de 
Mobilidade e Transportes, até porque uma das coisas que considera errado é que esta 
proposta é para a zona urbana de Leiria e não para o Município de Leiria, no conjunto. 
Não pode ser ignorado que a rede de transportes não contempla a forma como os 
munícipes das freguesias do concelho de Leiria se deslocam para e de Leiria. Esta é uma 
democrática e Leiria é, de entre as cidades de média dimensão do país, a zona que 
provavelmente tem o pior sistema de transportes públicos. 
A Câmara já errou, contra a opinião de vários membros desta Assembleia, ao prorrogar o 
contrato de concessão dos transportes até 2018. Só faltava agora que em 2016 seja 
aprovado um Plano de Mobilidade e Transportes para um período de 4 a 5 anos que, 
mesmo para além de 2018, não corrija os aspetos mais importantes quer da 
acessibilidade, quer da mobilidade, quer do transporte público, que importa fazer. 
Intervenção do senhor deputado municipal Fábio Seguro Joaquim (CDS-PP) 
Cumprimentou os presentes. 
Deixou uma palavra de apreço e solidariedade aos senhores representantes dos 
bombeiros voluntários que intervieram no início da sessão e deu conta de que o CDS-PP 
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propôs, há 2 anos, a criação do conselho municipal da segurança, que visava a criação de 
um fórum de sinergias mencionado. 
Apresentou a moção que se transcreve: 
Pela defesa do trabalho efetuado pelo Ensino Particular e Cooperativo 
O CDS/PP aproveita este momento da Assembleia Municipal de Leiria, para colocar em 
cima da mesa o debate sobre o papel das instituições de Ensino Particular e Cooperativo 
na Educação. Leiria tem uma longa história no que diz respeito ao ensino não Estatal que 
presta serviço público de educação. O CDS/PP considera que as escolas privadas são 
também ensino público, acreditamos na autonomia das escolas e na liberdade de escolha 
das famílias do tipo de ensino que querem para os seus filhos. 
No nosso concelho temos várias escolas que, não sendo do Estado, são da Comunidade. 
Falo do Colégio Dinis de Melo, do Colégio Dr. Luís Pereira da Costa, do Colégio de Nossa 
Senhora de Fátima, do Colégio Conciliar de Maria Imaculada (casa esta que considero 
minha também) e do Colégio Senhor dos Milagres. 
Estas escolas nasceram e cresceram em zonas do concelho onde não existia qualquer 
oferta de ensino propriedade do Estado. Durante anos fizeram um caminho de 
crescimento e fortalecimento da Educação nestas zonas do concelho. 
Mas estas escolas têm uma característica única no nosso concelho que é o Contrato de 
Associação estabelecido com o Ministério da Educação. Ou seja, embora sendo escolas 
privadas, possuem oferta de ensino público. 
É unânime que o trabalho desenvolvido por estas escolas é de grande qualidade. Isto está 
plasmado nas palavras de apoio que recebem dos pais e encarregados de educação, mas 
também das várias entidades existentes nas freguesias das quais provêm os seus alunos, 
aqui me faço incluir, assim como tantos outros membros desta assembleia, como prova 
viva desse mesmo facto. 
Com a atual equipa governativa foi declarado o ataque a este sistema de ensino. O que 
serviu para colmatar a falta de oferta do Estado durante cerca de 30 anos é agora 
ignorado e atacado, com possibilidade de corte de turmas que poderão rondar os 50%. 
Depois de ter sido realizado o primeiro concurso público para a atribuição de turmas, que 
dava a estabilidade de três anos a estas escolas para se organizaram e prepararem o 
futuro, o atual executivo vem agora defraudar estas expectativas. Este é um ataque de 
morte ao Ensino Particular e Cooperativo e que poderá levar à extinção de muitas destas 
escolas, com consequente prejuízo para alunos e suas famílias e, obviamente, para a 
comunidade, bem como o desemprego para os professores e funcionários. 
O Governo pretende assim acabar com a possibilidade de escolha dos alunos, criando 
enormes prejuízos para o seu percurso educativo e obrigando a transferências em massa 
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para outras escolas que mesmo não sendo a sua primeira escolha, não estão localizadas 
em áreas geográficas favoráveis. 
Está em causa dezenas de postos de trabalho nestas escolas, desde docentes e não 
docentes, podendo no limite levar ao encerramento de estabelecimentos de ensino, por 
falta de viabilidade financeira. 
Está em causa muito mais que uma deslocação de alunos; é toda uma comunidade que é 
atacada. 
Não podemos aqui deixar de alertar todas as forças politicas para este cenário que se nos 
apresenta. É demasiado grave para o nosso concelho, pois além de escolas com o 
prestígio que tem estes colégios, é toda uma dinâmica cultural e económica criada que se 
vai perder. 
Este foi apenas um ponto que quisemos acrescentar a esta Assembleia Municipal, e 
deixamos aqui o compromisso de que, através dos nossos Deputados na Assembleia da 
República, iremos bater-nos para que estes projetos educativos tenham futuro e evitar o 
ataque a toda uma comunidade. 
Assim a Assembleia Municipal de Leiria reunida em Sessão no dia 29 de Abril delibera: 
1 - Que, em nome da estabilidade, previsibilidade e confiança no Estado, seja respeitado 
o concurso público realizado no ano de 2015, dando condições para que as escolas 
funcionem normalmente até ao fim do prazo definido nesse concurso; 
2 - Um voto de solidariedade a toda a comunidade educativa do Colégio Dinis de Melo, 
Colégio Dr. Luís Pereira da Costa, Colégio de Nossa Senhora de Fátima, Colégio Conciliar 
de Maria Imaculada e Colégio Senhor dos Milagres. 
3 - Que seja dado conhecimento desta moção aos diversos Grupos Parlamentares na 
Assembleia da República, ao Senhor Primeiro-Ministro e ao Senhor Presidente da 
República. 
Intervenção da senhora deputada municipal Odete João (PS) 
Cumprimentou os presentes. 
Relativamente à moção apresentada pelo CDS-PP, disse ser longa a história das escolas 
privadas com contrato de associação, mas todos assumimos que estes estabelecimentos 
de ensino, tal como as escolas públicas, prestam um trabalho de excelente qualidade. 
Teceu considerações sobre o texto da moção apresentada referindo que a estabilidade do 
sistema educativo não está em causa; o Governo do PS honra os compromissos 
assumidos pelo anterior Governo e tem disso provas dadas; não há qualquer infortúnio, o 
que se pretende é a racionalização da rede escolar e o cumprimento estrito da lei. 
Explicou, resumidamente, a exposição de motivos desta moção. Dos colégios referidos 
existentes no concelho de Leiria não é verdade que tenham surgido em zonas onde não 
existia qualquer oferta de ensino público. Deu o exemplo do colégio Dr. Luís Pereira da 
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Costa ou o Dinis de Melo que surgiram quando já existia a escola pública Rainha Santa 
Isabel, na Carreira, ou a Escola Afonso Lopes Vieira. Quanto ao colégio Conciliar de Maria 
Imaculada referiu que este pretendia encerrar, não o fez porque lhe foi atribuído o 
contrato associação, para receber o grande aumento de alunos que à data entraram no 
sistema educativo. O colégio Nossa Senhora de Fátima reclamou igual direito, o que lhe 
foi atribuído. Nestes dois colégios de orientação católica, a liberdade de escolha está 
condicionada, pois o pré-escolar e 1.º ciclo é pago e fica, assim, garantido o acesso ao 2º 
e 3º ciclo sem qualquer pagamento por força dos contratos de associação estabelecidos. 
A escolha não é, portanto, livre. É condicionada pela capacidade económica.  
Disse ainda que os contratos de associação foram assinados por um período de 3 anos e o 
Governo comprometeu-se cumpri-los nos termos contratualizados.  
Não está em causa a liberdade de escolha, essa é uma falsa questão pois os alunos  que 
estão nos dois colégios da cidade são quase todos os que  já os  frequentaram nos níveis 
anteriores que são pagos. Não há qualquer condicionamento para que não possam 
continuar a fazer essa escolha, coisa diferente é ter de ser o Estado a pagar essa opção. 
Lembrou que todos os anos as escolas, os colégios, os serviços do ministério da educação 
e a câmara municipal reúnem para distribuir os alunos pelas várias escolas e onde cada 
escola tem uma área de influência, que têm de cumprir. Ora, os estabelecimentos de 
ensino particular e cooperativo contratualizaram com o Estado essa condição. O despacho 
normativo, que agora é objeto de contestação, apenas reafirma a existência dessas áreas 
de influência e insta ao seu cumprimento.  
Não é verdade que os colégios do ensino particular e cooperativo gastem menos. Há 
estudos – nomeadamente o último do Tribunal de Contas que o provam. O estudo da 
universidade de Coimbra evidencia que alguns destes colégios não tinham alunos com 
necessidades educativas especiais. O que não podemos deixar de estranhar. 
Salientou que o despacho do Ministério da Educação foi atempado, não altera regras e 
consolida as áreas de influência, não há quebra de contratos, que são para cumprir 
durante a sua vigência. 
Concluiu a sua intervenção dizendo que agitar bandeiras antes do processo concluído não 
é um bom princípio para todos os que querem um serviço público de educação  de 
qualidade e a estabilidade no sistema educativo. 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, agradeceu e 
passou à fase da votação das moções. 
Colocou à apreciação a moção “Plano Estratégico para a Mobilidade e Transportes de 
Leiria”, conforme apresentada. 
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A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 1 abstenção, 
aprovar a moção conjunta “Plano Estratégico para a Mobilidade e Transportes de 
Leiria”. 
Intervenção do senhor deputado municipal José Pereira dos Santos (PS) – 
Declaração de voto 
Saudou a população da União de Freguesias e, na pessoa do senhor Presidente da Junta, 
agradeceu a forma calorosa como esta Assembleia Municipal foi recebida. 
Não votou favoravelmente a moção porque dela consta, nos considerandos, pressupostos 
condicionantes do debate, que deve ser feito de forma livre. A cidade e o concelho terão 
forçosamente que decidir que tipo de mobilidade quer.  
O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou à 
apreciação a moção “Pela defesa do trabalho efetuado pelo Ensino Particular e 
Cooperativo”, apresentada pelo grupo municipal do CDS-PP. 
A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 23 votos contra, 13 
abstenções e 10 votos a favor, rejeitar a moção “Pela defesa do trabalho 
efetuado pelo Ensino Particular e Cooperativo”, apresentada pelo grupo 
municipal do CDS-PP. 
Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 
Justificou a sua intervenção com o facto de vir apresentar a posição do grupo municipal 
que representa. 
Transcrição: 
Plano de Mobilidade e Transporte de Leiria 
A Câmara Municipal de Leiria, de maioria PS/Raul Castro, resolveu avançar com um 
denominado Plano de Mobilidade e Transportes que, de acordo com afirmações oficiais, se 
limita a ter como finalidade dar enquadramento a candidaturas aos fundos comunitários 
de projetos que quer executar no centro da Cidade. 
Um plano que visa dar cobertura a financiamentos de projetos que marcam 
profundamente a cidade e que não foram discutidos pelas populações. 
Alterações no plano da mobilidade e dos transportes no centro da cidade de Leiria, ainda 
que se trate de um território exíguo no conjunto dos mais de 70 km2 de área que tem a 
Cidade, produzem, pelas características geográficas e pelas funções infraestruturais que o 
centro desempenha, um impacte com repercussões em grande parte da cidade. 
Por isso, qualquer plano que se preze desse nome não poderá deixar de considerar um 
território mais alargado, devendo ser estudados os fluxos nas suas dimensões e origem, 
bem como os hábitos das populações urbanas.  
A vingar este plano tal como foi apresentado, a vida da população de Leiria, em muitos 
casos se tornará mais fatigante e com mais custos, precisamente de mobilidade. 
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Não se compreende, e o PCP não aceita, que o dito plano não tenha também incluído 
outras freguesias nem sequer tenha posto em equação as necessidades específicas das 
suas populações e da sua economia. 
O PCP considera no mínimo um erro para a cidade um plano que consagre a destruição da 
função canal de circulação viária e mobilidade que o centro da cidade desempenha. 
Pela orografia, pela malha urbana que foi sendo edificada ao longo do tempo, pela 
dimensão dos fluxos e das infraestruturas que os podem servir e pelas limitações severas 
do sistema de transportes públicos de passageiros da cidade de Leiria, o encerramento do 
canal de circulação central da baixa da cidade é mais do que uma mera asneira, é, nas 
condições concretas de Leiria, um disparate que pode sair caro e que por isso merece a 
nossa crítica e o nosso combate. 
O encerramento ao trânsito da baixa central da cidade e as dificuldades que com tal plano 
se confrontarão as populações, o comércio, os serviços e quem lá trabalha é algo que 
deve preocupar seriamente os que querem contribuir para o progresso do concelho.  
Exige-se então o alargamento da discussão publica, com sessões em vários locais, para 
garantir que fica bem claro o que nele esta previsto a toda a população, sessões essas 
que se devem estender a outras freguesias, já que o plano e mal não abrange outras 
freguesias, estas com grandes necessidades de intervenção no que diz respeito a 
mobilidade, as suas populações devem estas informadas. 
Este plano poderá ter um efeito perverso, de quem quer tirar os carros da cidade acabe 
por tirar as pessoas da mesma! 
As populações podem, porém, contar sempre com a solidariedade, o apoio e o trabalho do 
PCP para defender os seus interesses. 
Intervenção do senhor deputado municipal Francisco Marques (PSD) 
Cumprimentou os presentes. 
Saudou e agradeceu à União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista, na pessoa do 
seu presidente, a forma calorosa como recebeu esta Assembleia Municipal. 
Concordando com a intervenção do senhor Presidente da Junta quanto ao apelo para que 
se visite as freguesias, disse que – para além da promoção da sua cultura e gastronomia 
- é importante que se preserve o seu património urbano e natural. 
Perguntou ao senhor Presidente da Mesa se recebeu os pareceres técnicos da Câmara 
Municipal e entidades externas que solicitou na última sessão extraordinária, a propósito 
da aprovação da alteração da zona industrial da Cova das Faias. Solicitou ainda o 
respetivo alvará de loteamento - depreendendo que este processo tenha já evoluído – 
bem como os eventuais registos da propriedade caso já tenham sido efetivados. 
Aludiu ao Plano de Mobilidade em discussão pública e disse que constatou, ao consultar 
as suas intervenções nas atas deste órgão durante o ano de 2015, que se referiu a estas 
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questões, fazendo apreciações críticas ao questionar sobre o estacionamento em frente 
ao edifício da Câmara Municipal; os sinais que indiciavam a preparação de obras para o 
Largo da República; o eventual derrube dos pinheiros mansos existentes nessa zona; a 
alteração do perímetro da área de reabilitação urbana; as linhas orientadoras do plano de 
mobilidade que incidiam novamente na questão das obras propostas pela Câmara, não 
assumidas de forma clara mas que já indiciavam estar na base de toda esta problemática, 
nomeadamente o parque de estacionamento subterrâneo no Largo da República; a 
questão dos elevadores para o castelo; a questão da eventual cobertura e pedonalização 
da avenida Heróis de Angola. Relembrou que nessa altura pediu à Câmara que ficasse 
atenta à probabilidade de se recorrer a estratégias pautadas por um certo academismo e 
lirismo e alguma falta de pragmatismo. Referiu ainda a sua intervenção questionando as 
prioridades do Município relativamente à oportunidade de levar a efeito este tipo de 
obras, tendo em consideração outras dificuldades muito mais importantes e prementes de 
que o concelho padece. Infelizmente confirmam-se algumas das suas reservas e receios. 
A propósito destas obras de que se fala torna-se cada vez mais evidente o sinal de que a 
Câmara Municipal de Leiria, com o objetivo de recorrer aos fundos do quadro comunitário 
2020 e nele inscrever estas obras, encomendou um plano que arranja uma estratégia 
para justificar e sustentar as intenções do executivo. 
Recordou que no primeiro mandato da Dra. Isabel Damasceno, no ano de 1997, teve uma 
reunião de trabalho com o então vereador das obras públicas e particulares – Eng.º 
Fernando Carvalho -, que tinha afixado na parede do seu gabinete um plano em papel 
que contemplava túneis pela cidade e o parque de estacionamento subterrâneo no Largo 
da República, indiciador de que este tipo de intervenção não tem de novo e foi retirado do 
baú. Questionou naquela data se seria necessário tudo aquilo para resolver os problemas 
da mobilidade e já nem se lembra da resposta. 
Com toda esta dinâmica criada, deixou-se de ouvir falar de outras prioridades, como são 
os problemas do Pedrógão, muito graves do ponto de vista ambiental e dos problemas do 
rio Lis, nomeadamente na zona de Monte Real. 
Disse que o atual plano mais parece um plano de bloqueio do que um plano de 
mobilidade, em que a solução é impedir as pessoas de circular, sem outro recurso que 
não a utilização dos meios suaves. Apesar de ferranho adepto da utilização destes meios, 
não lhe parece ser boa ideia impor aos cidadãos uma situação que bloqueia o território 
em determinada zona para que estes não tenham outro remédio que não seja a utilização 
dos meios suaves e, eventualmente, o recurso aos transportes públicos, que continuam 
deficitários.  
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A bancada municipal do PSD subscreveu esta moção e considera muito importante que a 
própria Assembleia Municipal vote e que, dessa forma, se comprometa com uma opinião 
efetiva. 
Reiterou que o objetivo de candidatura ao quadro comunitário não pode, por si só, retirar 
alguma capacidade de reflexão e algum pragmatismo na abordagem destas questões. 
Deu o exemplo dos PDM’s, em que foi o primeiro técnico que integrou o gabinete MEREC, 
para elaboração do Plano Diretor Municipal da cidade de Leiria. Na altura o PDM teve que 
ser feito à pressa para que a Câmara pudesse aceder a fundos comunitários. Parece que 
agora se incorre no mesmo erro; o estádio de Leiria, feito à pressa por causa do Euro 
2004 e as consequências que são do conhecimento de todos. 
Concluiu dizendo que não gostaria, a título simbólico, que esta Câmara deixasse para o 
futuro uma obra que tem toda a potencialidade para transformar o Largo da República 
numa pedreira, assim como se fosse uma espécie do estádio do tempo das vacas magras. 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, disse não 
entender qual a utilidade de abordar este assunto uma vez que foi aprovada a moção 
conjunta e será agendada uma sessão extraordinária para debater o Plano de Mobilidade. 
Respondeu à pergunta inicial dizendo que não recebeu nenhuma documentação e 
solicitou ao executivo seja diligenciado no sentido de facultar a documentação solicitada 
pelo senhor deputado Francisco Marques. 
Intervenção do senhor deputado municipal Pedro Melo Biscaia (PS) 
Cumprimentou os presentes. 
Transcrição: 
Evocar a data fundadora da nossa democracia nesta Assembleia, a mais representativa do 
povo do concelho de Leiria, tem o simbolismo supremo da memória coletiva, feita 
instrumento vivo de reflexão. Como muito bem avisou José Pacheco Pereira na magnífica 
sessão oficial comemorativa do 25 de abril, organizada pela Câmara Municipal, a 
democracia portuguesa ainda não é um dado totalmente adquirido, nem é uma conquista 
imune a desvios de rumo e a insidiosas limitações às liberdades. Nós que aqui estamos 
legitimados pelo voto dos nossos concidadãos, temos a responsabilidade cívica acrescida 
de estarmos na primeira linha da defesa da vivência democrática, da pedagogia do 
respeito pela diferença, do fomento de práticas concretas de inclusão e do 
aprofundamento dos meios de participação dos cidadãos. Não podemos ceder à aparente 
facilidade de, por desleixo ou por incúria, acharmos que apenas somos os figurantes de 
uma encenação de uma história escrita por outros, demitidos de pensamento próprio, 
sem a crítica leal e construtiva ou sem capacidade de diálogo e de compromisso. A 
política, como diz o étimo grego, é o ato de cuidar da polis, ou seja da cidade, sendo por 
isso um ato de grande dignidade e generosidade humanas. Não é, não pode ser, essa 
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coisa mais ou menos sórdida, às vezes aberrante, que esquece princípios éticos, que 
favorece os jogos de poder ou que promove os interesses privados em detrimento dos 
coletivos. A política democrática é essa atitude nobre, onde cada um vale pelos seus atos 
e pelos seus contributos para a melhoria solidária da vida de todos, sem discriminações, 
nem preconceitos. Esse é também o desafio cívico que se coloca a cada um de nós e a 
todos, em conjunto, como representantes da vontade popular do concelho. A verdadeira 
pedagogia que temos a obrigação de legar às gerações mais novas, radica nessa 
demonstração de ética republicana do serviço público, na transparência de processos e no 
estímulo à expressão de opinião fundamentada. Por isso, todas as formas de auscultação 
e de envolvimento dos cidadãos na definição das políticas locais, são essenciais, mesmo 
que possam, eventualmente, significar mais tempo de decisão ou maior esforço para 
ouvir e escutar os outros pois, como afirmou o escritor Rentes de Carvalho, “se alguém 
critica, há sempre uma possibilidade de aprender”.  
A democracia é a sincera aceitação das diferenças e onde as vitórias ou derrotas só têm 
expressão no domínio das ideias e do convencimento, nunca na pressão ilegítima, na 
intolerância ou na arrogância do exercício do poder.  
É nessa perspetiva que faz todo o sentido, nesta Assembleia democrática, celebrar os 
ancestrais fundamentos desta forma organizada de cuidar do bem comum, saudando, 
justamente, todos quantos, ao longo do tempo, lutaram e lutam pelos valores da 
liberdade, da igualdade e da fraternidade e todos quantos ousam, em cada dia, afirmar a 
sua fidelidade ao ideário inspirador do 25 de abril. 
Intervenção do senhor deputado municipal João Paulo Leonardo (PSD) 
Cumprimentou os presentes. 
Abordou a questão das termas de Monte Real. Aproxima-se a época da abertura das 
termas e um ano após a entrevista do senhor Presidente da Câmara a um jornal local 
estas continuam por abrir. Perguntou qual a data prevista quais as diligências efetuadas 
pela Câmara Municipal, tratando-se de uma das âncoras do desenvolvimento turístico 
daquela região e do concelho. 
Relativamente ao Orçamento Participativo, referiu o despesismo do folheto tardiamente 
colocado nas caixas do correio dos munícipes, acompanhado de uma folha anexa com o 
que entende ser propaganda. Sabe que haverá eleições no ano de 2017 mas ainda é cedo 
para iniciar a campanha. 
Quanto ao Plano de Mobilidade, disse que o mesmo já sofreu mobilidade ao transitar de 
um pelouro para outro no executivo municipal. Perguntou se a retirada do pelouro dos 
espaços verdes e a coordenação do Plano ao senhor vereador Lino Pereira foi a pedido do 
próprio e quais os motivos desta tomada de decisão pois tal coloca em causa a coesão 
deste executivo.  
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Intervenção do senhor deputado municipal José António Silva (PSD) 
Cumprimentou os presentes, com uma saudação especial ao senhor Mário Rodrigues, 
Presidente da Freguesia anfitriã desta sessão descentralizada. 
A fim de sensibilizar a Câmara Municipal e o senhor Presidente, abordou o assunto 
relacionado com o contrato de cedência de infraestruturas do subsistema da Mata do 
Urso, em Amor, para Águas do Centro Litoral, agendado e retirado da reunião da Câmara 
Municipal a pedido dos senhores vereadores do PSD. 
Há uma infraestrutura sedeada na freguesia de Parceiros que integra este contrato de 
cedência. Não vê inconveniência na cedência da infraestrutura mas o espaço onde está 
localizada não pode ser cedido. São dois reservatórios de água pública construídos há 
cerca de 12 anos em terrenos da Junta de Freguesia de Parceiros, que antes foi a 
charneca do povo mas que o Estado português lhe retirou. Foi graças à persistência e 
teimosa de um antigo presidente de junta que este foi restituído ao povo sob a gerência 
da Junta de Freguesia de Parceiros. 
Apesar de ser um problema politico, o objetivo não é responsabilizar mas o facto é que 
estes dois reservatórios ocupam zona nevrálgica da mata previamente destinada à 
construção de campos de ténis. 
Perguntou se há algum protocolo de cedência daquele espaço à Câmara 
Municipal/Serviços Municipalizados, se existe autorização para lá construir e contrato de 
aluguer. Não é possível a cedência gratuita à Câmara Municipal do que pertence ao povo 
e tanto trabalho deu para reaver. 
Disse saber que esta situação não foi iniciativa da Câmara e que estão a dar seguimento 
a um contrato de concessão do Governo anterior celebrado com as Águas do Centro 
Litoral. Independentemente disso, solicitou à Câmara que aquando da assinatura do 
contrato de concessão seja aquele espaço salvaguardado, que não pertence à Câmara e a 
freguesia de Parceiros não aceita ceder gratuitamente. 
Intervenção do senhor deputado Hilário Estrada (Presidente da Junta de Freguesia 
de Bajouca) 
Cumprimentou os presentes, com uma saudação especial ao colega Mário Rodrigues e à 
população da União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista pela forma como recebeu 
esta Assembleia Municipal. 
Disse não gostar de Assembleias pouco participadas e propôs ao senhor Presidente da 
Assembleia Municipal repense os horários de realização das sessões. A hora é tardia, 
ainda nem se iniciou o período da ordem do dia e outro horário talvez possibilite aos 
munícipes que querem assistir condições mais favoráveis para o fazer.  
Saudou a resistência e persistência da população presente, 2h30 após início da sessão 
sem que se tenha ainda iniciado a ordem de trabalhos propriamente dita. 
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Sugeriu seja este assunto repensado para que as sessões se realizem, por exemplo, num 
sábado à tarde e assim evitar as horas tardias do seu término, como tem acontecido. 
Terminado o período das intervenções antes da ordem do dia o senhor Presidente da 
Assembleia Municipal – José Manuel Silva, agradeceu e deu a palavra ao senhor 
Presidente da Câmara Municipal, para responder às questões efetuadas. 
Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 
Respondeu ao senhor deputado municipal Heitor de Sousa que o contrato de transportes 
coletivos foi visado pelo Tribunal de Contas, o que significa que está em conformidade 
com a legislação em vigor. 
Pediu ao senhor deputado municipal Fábio Seguro Joaquim para se informar melhor junto 
do seu grupo porque no dia 28 de maio realizou-se a 2.ª Reunião do Conselho Municipal 
de Segurança, com a representação pelo CDS-PP do senhor deputado municipal António 
Pereira de Melo. 
Transmitiu ao senhor deputado municipal Francisco Marques que a Câmara entende dever 
haver maior participação na discussão de um plano que surgiu por imposição da 
aprovação dos planos estratégicos de desenvolvimento urbano que tem a ver com a área 
urbana central, o que impede se estenda a todo o concelho. Este plano estratégico é o 
que permite apresentar candidaturas a fundos comunitários e tem subjacente o plano de 
mobilidade, exigências da entidade gestora e aviso que foi publicado. 
Relativamente ao rio Lis, a Câmara tem vindo a diligenciar e ficou decidido - após reunião 
conjunta com a Câmara, a Direção Regional de Agricultura, a Agência Portuguesa do 
Ambiente, a administração dos gestores das termas de Monte Real e o senhor Secretário 
de Estado do Ambiente – que é necessário desassorear o rio, obra há muito aguardada. 
As Termas não avançam com a recuperação dos furos enquanto tal obra não for efetuada 
pois com as inundações houve infiltrações que colocaram em causa a qualidade da água 
das termas. A Direção de Geologia e de Energia estão a acompanhar o processo e em 
maio/junho de 2016 será aberto o concurso para o desassoreamento, garantia 
transmitida pelo senhor Secretário de Estado do Ambiente. 
Relativamente à praia do Pedrógão, após realização dos trabalhos efetuados existe a 
preocupação da Câmara em acompanhar os acontecimentos. 
Respondeu ao senhor deputado municipal João Paulo Leonardo que já respondeu no que 
se refere às Termas de Monte Real. Relativamente ao orçamento Participativo, informou 
que até ao dia 21 de abril de 2016 foram apresentadas apenas 5 propostas e foi em 
função disso que a Câmara enviou um info-mail (no valor de cerca de 1.100 euros) e os 
CTT apenas os distribuiu no dia 28 de abril de 2016. Será efetuada queixa junto da 
administração dos CTT pois este não foi um serviço público e muito menos respeito pela 
autarquia. No que respeita ao que se passou com o senhor vereador Lino Pereira, cada 
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um pensará o que quiser mas a verdade é que são muitas as obras com prazos para 
cumprir e necessitam de maior acompanhamento para que não aconteçam atrasos que 
possam penalizar a autarquia. Este assunto já tinha sido abordado no grupo, que 
continua a funcionar no seu todo, para dar seguimento às exigências. Por isso a 
coincidência de distribuição de atribuições, sendo que a área de espaços verdes é agora 
da responsabilidade da senhora vereadora Ana Valentim e a coordenação do plano de 
mobilidade da responsabilidade do senhor vereador Ricardo Santos. 
Disse ao senhor deputado municipal José António Silva que concorda plenamente com a 
sua opinião e só é pena que estas questões não tenham sido colocadas no tempo em que 
foram celebrados os contratos entre o Município de Leiria e a Simlis, tendo em vista 
garantir o abastecimento de água a partir da Mata do Urso - especialmente à cidade de 
Leiria – que obriga a entrega de todas as estruturas pertença do Município para garantir à 
Simlis a gestão total do abastecimento de água em alta. A Câmara está a estudar o que 
poderá ser revertido nesta situação. 

  
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. 
Obrigação legal constante das disposições combinadas da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º 
e n.º 4 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e visa prestar 
informações ao órgão deliberativo sobre a atividade desenvolvida na gestão da Câmara 
Municipal. 
O documento foi, como habitualmente, atempadamente distribuído, tendo o senhor 
Presidente da Câmara Municipal dispensado a sua apresentação, disponibilizando-se para 
qualquer esclarecimento. 
Não havendo inscrições, o senhor Presidente da Assembleia Municipal – José 
Manuel Silva, passou à apresentação do ponto n.º 2 pois o ponto n.º 1 não carece de 
votação. 
Ponto 
2. DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
2.1. DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAIS DO MUNICÍPIO DE 
LEIRIA REFERENTES AO ANO DE 2015 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO. 
Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 
Apresentou o ponto. 
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O objetivo desta deliberação é que a Assembleia Municipal de Leiria aprove os 
Documentos de Prestação de Contas individuais do Município de Leiria referentes ao ano 
de 2015.  
Destes documentos destacamos os seguintes resultados: 

1. Execução orçamental: 
a) Receita: 

Tipologia Valor % 

Receitas Correntes 
60.383.033,91 

€ 75% 
Receitas Capital 4.169.339,36 € 5% 

Outras Receitas 
16.281.016,49 

€ 20% 

RECEITA TOTAL 
80.833.389,76 

€ 100% 
 
b) Despesa: 

Tipologia Valor % 

Despesas Correntes 
34.342.128,16 

€ 63% 

Despesas de Capital 
19.798.255,10 

€ 37% 

DESPESA TOTAL 
54.140.383,26 

€ 100% 
 
c) Saldo da Gerência: 

i) Saldo inicial de 16.110.734,81€ (dezasseis milhões, cento e dez mil, 
setecentos e trinta e quatro euros e oitenta e um cêntimos; 
ii) Saldo final de 26.693.006,50€ (vinte e seis milhões, seiscentos e noventa e 
três mil, seis euros e cinquenta cêntimos); 

2. Operações de Tesouraria: 

 
3. Plano Plurianual de Investimentos 

Execução no ano de 19.766.297,09€ (dezanove milhões, setecentos e sessenta e 
seis mil, duzentos e noventa e sete euros e nove cêntimos); 

4.  Demonstrações Financeiras 
a) Balanço: 

Sa ldo Inicia l 1.322.462,20        Despes as 2.826.888,08          
Recei tas 2.792.859,29        Sa ldo Fina l 1.288.433,41          
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Ativo Líquido = 
Fundos 
Próprios + Passivo 

         
300.015.562,74€   = 

          
175.217.460,06 
€   + 

         
124.798.102,68€   

 
b) Demonstração de Resultados: 

Resumo da Demonstração de 
Resultados 2015 
Resultados Operacionais 10.284.729,56€ 
Resultados Financeiros 2.272.321,83€ 
Resultados Correntes 12.557.051,39€ 
Resultados Extraordinários 5.715.738,43€ 
Resultado Líquido do Exercício 18.272.789,82€ 

 
Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 
Transcrição: 
Temos dito sempre que o PCP é a favor de uma gestão financeira equilibrada. Mas como 
também temos dito, não fazemos disso uma ideologia ou um fim em si mesmo. Para nós 
isso é um meio para melhor gerir, melhor servir as populações, melhor apoiar a vida 
associativa, permitir ter mais e melhores infraestruturas e equipamentos. 
Mas a maioria PS na Câmara, continua a ser fiel defensora e executora desta ideologia 
das poupanças e dos cofres cheios. 
A Câmara gaba-se disso. O vice-presidente diz que o resultado “é bastante positivo” e 
que são “os melhores resultados financeiros de sempre”. 
O sonho de felicidade acaba logo aí porque acrescenta que não pode “deixar os leirienses 
tranquilos” por causa do “serviço da dívida”. Portanto, a Câmara quis dizer com estas 
palavras que a “contenção da despesa”, seja lá o que isso for vai continuar. 
Felizmente há serviço da dívida! Se não houvesse como é que esta ideologia era 
justificada no futuro? Lá tinha a Câmara que arranjar outro argumento. 
Onde a Câmara vê resultados positivos o que é que há mesmo? 
Previa-se receitas correntes de 60,38 milhões de euros e a receita corrente foi de 60,38 
milhões de euros. Quando comparada com 2014 aumentou 6,2%.  
Só os impostos são mais de metade desta receita. 
A receita de capital prevista era de 5,88 milhões de euros e foi de 4,17 milhões de euros 
no final, 29% abaixo das previsões.  
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As outras receitas onde está o saldo de 2014 foram 16,28 milhões de euros, mais 67% do 
que em 2014 que já tinha o saldo de 2013. Pode-se concluir que as outras receitas são só 
praticamente os saldos que vão passando de uns anos para os outros tanto mais que as 
previsões apontavam só para 750 mil euros. 
À partida isto são os valores certos. Mas há outra possibilidade na página 19 do Relatório 
e página 319 do pdf. Aí constam outros valores o que nos obrigou a confrontar com o 
Orçamento. E a informação e análise da página 19 do Relatório está errada. 
Se esta está errada alguém garante que não exista outra informação e análise erradas? 
As despesas, sujeitas à política da contenção foram da seguinte forma: 
Previram-se despesas correntes de 41 milhões de euros mas elas foram só de 34 milhões, 
menos 17%. 
As despesas de capital, onde estão os investimentos foram previstas em 26 milhões de 
euros mas no final foram menos de 20 milhões, menos 24%, menos um quarto do total! 
A diferença entre a despesa em contenção e a receita em crescimento nos impostos deu o 
gigantesco saldo de quase 26,7 milhões de euros que se aproxima dos 30,4 milhões de 
euros dos impostos diretos. 
Isto quer dizer que os leirienses pagaram impostos que a Câmara não conseguiu ou não 
quis utilizar para melhorar a qualidade de vida das populações e promover o 
desenvolvimento do concelho. 
Onde a maioria vê resultados bastantes positivos nós vemos ‘deixa andar’, vemos um 
projeto político que não procura resolver os problemas e preparar o futuro, vemos um 
saldo descomunal. Resultados negativos que põem à mostra a má gestão deste 
Executivo. 
Isso é muito mais visível quando se olha o Plano Plurianual de Investimentos. As 
previsões eram de 33,8 milhões de euros mas só foi executado 19,77 milhões de euros, 
menos 41,51%.  
Isto de certeza que não são resultados “bastantes positivos”. Ao contrário! 
São maus resultados e os leirienses sofrem com isso. Porque isso quer dizer que têm 
menos qualidade de vida do que aquela que deviam ter no presente e no futuro. 
Mais saldo é menos investimento na rede de esgotos e na água porque não se financia os 
SMAS, é menos ordenamento do território, é menos escolas requalificadas ou novas, é 
um mercado na cidade que não responde às necessidades, é não requalificar a Maceira, 
Monte Real ou a freguesia de Marrazes, é não construir o Parque Industrial de Monte 
Redondo e qualificar a Ponte da Pedra, é não concluir a circular interna de Leiria, é não 
construir parques e jardins, é não criar equipamentos para as crianças, os jovens e os 
idosos. 
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Mais saldo é menos beneficiações, reparações e manutenção das infraestruturas e dos 
equipamentos. 
Mais saldo é menos passeios e mais passeios em mau estado. 
Mais saldo é menos apoio às coletividades, menos apoio à cultura, ao desporto e ao lazer. 
Estas são contas também marcadas por impostos, taxas e tarifas altos para as 
populações. 
Como já tivemos ocasião de dizer antes este saldo vai servir para as conhecidas 
operações de final de mandato, ainda vai servir para pôr muito alcatrão em muita rua. 
Por isso o PCP faz uma apreciação negativa destas contas. 
Intervenção da senhora deputada municipal Maria Fernanda Faustino (PSD) 
Transcrição: 
Constatamos através das contas individuais do Município apresentadas, que os resultados 
líquidos do exercício aumentaram face a 2014, tendo sido apurado um montante de 
18.272.789,82€ (dezoito milhões duzentos e setenta e dois mil setecentos e oitenta e 
nove euros e oitenta e dois cêntimos). 
Da analise à referida Demonstração de Resultados verifica-se que a despesa não 
diminuiu, pelo que o aumento do resultado apurado resulta do aumento das receitas, 
mais concretamente das receitas correntes, onde se incluem os impostos cobrados aos 
munícipes, pelo que continuamos a chamar a atenção para o desagravamento da carga 
fiscal no que toca aos impostos locais, ou seja cobrados pela Autarquia, tais como o IMI, 
a derrama municipal, bem como os 5% de IRS cobrado aos contribuintes e entregue ao 
Município. Sabemos que há Autarquias a prescindir desta percentagem do IRS em 
benefício das famílias. Os impostos diretos têm um peso de cerca de 50% nas receitas 
correntes, contribuindo para esta percentagem o IMI em 32%. 
Verificamos pelos resultados apresentados, estar a Camara de Leiria em condições de 
ajudar as famílias e as empresas. As famílias que pagando menos impostos poderão ter 
uma melhor qualidade de vida e ficando com maior rendimento disponível irão contribuir 
certamente para o aumento do consumo, podendo assim vir a dinamizar a economia 
local. 
As empresas por seu lado, se lhes forem cobrados menos impostos e taxas, ficarão com 
maior liquidez, os que lhes permitirá investir em novas meios de produção, criando assim 
mais emprego e riqueza para a região. 
Como todos sabemos a missão ou objetivo da Administração Publica, neste caso da 
Autarquia de Leiria, não é a obtenção de lucros, sendo esse objetivo das empresas 
privadas, mas sim a satisfação das necessidades dos munícipes, das suas populações, de 
forma eficiente, quer isto dizer, prestar serviços de qualidade com um menor custo 
possível. 
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Porque achamos que esse custo está a ser elevado para os munícipes, votamos contra. 
Intervenção do senhor deputado municipal Manuel Cruz (PS) 
Cumprimentou os presentes. 
Endereçou um cumprimento especial ao senhor Presidente da União de Freguesias de 
Santa Eufémia e Boa Vista. 
Teceu algumas considerações sobre o orçamento e plano de atividades, que cabe à 
Assembleia analisar, propor novas medidas, verificar se é exequível e dar a sua 
aprovação.  
Já a apresentação de contas é documento mais técnico em que a Assembleia Municipal se 
certifica de que as políticas e os meios que o executivo utilizou e realizou correspondem 
ao que a Assembleia aprovou. Discute-se um orçamento mas raramente as contas.  
A missão declarada e assumida pelo executivo passa pela prestação de serviços de 
qualidade e da execução de políticas que promovam o desenvolvimento económico e 
sociocultural do concelho, de modo a garantir aos munícipes uma melhor qualidade de 
vida. É sobre esta ótica que procedeu à análise do documento apresentado, ou seja, se o 
mesmo contribuiu para o desenvolvimento sustentado. Esta missão só se consegue 
garantir com um Município organizado e com sustentabilidade, com um quadro 
organizativo de pessoas satisfeitas, infraestruturas, bens e meios estabilizados, de modo 
a poder fazer uma programação a médio prazo, sem os sobressaltos provenientes de 
meios dependentes de fontes que não controla. 
Reportando ao orçamento aprovado, a procura de redução de dívida é um dos objetivos 
prioritários. Dizer isto é revelar um desconhecimento das condições leoninas dos 
empréstimos, onde mais de 60% destes - anteriores a 2006 - estão nestas condições. Se 
estes pudessem ser pagos ou renegociados haveria uma poupança superior a 750 mil 
euros pois as taxas têm a média superior a 3,5% e alguns passam os 5%.  
Afirmou ainda que a execução, acima dos 84%, do orçamento é reveladora de um 
excelente trabalho do executivo e por isso merecedora da nossa aprovação. 
Procedeu à análise de diversos parâmetros do documento – receita e impostos (IMI e 
derrama) - sendo que o resultado do equilíbrio alcançado é poder apresentar uma 
poupança de cerca de 26 milhões de euros, fundamental para a captação de fundos 
comunitários, no âmbito do novo quadro 2020, para criar as condições de investimento 
social em todas as vertentes e as infraestruturas necessárias à captação de investimentos 
fundamentais para os objetivos assumidos na missão do Município.   
Lembrou que em tempos era solicitado a esta Assembleia para autorizar a contratação de 
empréstimos bancários para ocorrer a ruturas de tesouraria. Há quase 3 anos que tal não 
acontece, o que revela o excelente trabalho do executivo. 
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Contas equilibradas e sem estrangulamentos, capacidade criativa, um executivo coeso, 
com colaboradores ativos, é o princípio para a criação de instrumentos e infraestruturas 
capazes de atrair investimentos. 
Sem dúvida que as contas apresentadas, apenas com uma reserva do Revisor Oficial de  
Contas, merecem aprovação. 
Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 
Sugeriu que a prestação de contas deverá ser feita não apenas com os mapas financeiros 
presentes, que revelam uma melhoria significativa da situação financeira do Município, 
mas os números tem que refletir atividades para saber a que é que corresponde esta 
melhoria e a poupança de recursos financeiros apresentados como um dos principais 
trunfos de gestão. 
Como disse o deputado municipal do PCP, e bem, este executivo municipal é demasiado 
pouco audaz na definição de propostas e projetos. Entende que o aumento de 63% dos 
proveitos do resultado líquido do Município de um ano para o outro é um exagero e há 
qualquer coisa que não bate certo. Este aumento, considerando que a taxa de execução é 
de cerca de 85%, só pode querer dizer que os objetivos de gestão fixados para o ano de 
2015 foram demasiado modestos e não correspondiam à capacidade de realização de 
projetos e atividades revelados. 
Solicitou ao senhor Presidente da Câmara Municipal que a próxima prestação de contas 
seja compaginada com a execução do plano de atividades para o ano de 2016, para se 
saber até que ponto essas atividades foram ou não realizadas.  
Lançou o desafio, evidenciados os resultados positivos das contas de 2015, que o próximo 
orçamento participativo de 2017 venha a contar com um acréscimo significativo de 
verbas, para que mais cidadãos apresentem propostas e que estas tenham um limite 
superior. O rácio atual de 1,5% face às despesas de capital do ano anterior é muito pouco 
para a possibilidade de juntar mais e melhores projetos e mais participantes. 
 
 
Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 
Relembrou a situação da Autarquia e as obrigações impostas pela Lei dos Compromissos. 
Mais uma vez esclareceu que cada vez que se lança uma obra assume-se o cabimento do 
valor da despesa por inteiro e se esta transita de exercício o valor tem que aparecer no 
ano seguinte e esse resultado afeta as contas. 
Relativamente à baixa dos impostos, o Município encontra-se – nomeadamente ao que se 
refere ao IMI – num escalão intermédio e lamenta que se esqueçam que, ao longo dos 
anos, se tem amortizado uma dívida volumosa, sendo que os 80 a 90 milhões de euros 
que representa poderiam ter sido aplicados noutras coisas. 
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Para além do cumprimento dos prazos de pagamento das dívidas, nomeadamente à 
banca, mencionou também o atual prazo reduzido de pagamento aos fornecedores. 
Lembrou que em 2016 as receitas do IMI serão muito menores do que no ano de 2015 
porque ocorrerá o efeito do apoio familiar, foi reposta a cláusula de salvaguarda 
suprimida em 2015 e ainda as injunções automáticas do valor patrimonial. 
Quanto às verbas para o orçamento participativo, disse que será avaliado o impacto do 
valor da percentagem atribuída para futura previsão de verbas em 2017. 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto 
a votação. 
A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea l) do n.º 2 do 
artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 se setembro, deliberou por 
maioria, com 13 votos contra, 6 abstenções e 28 votos a favor, aprovar a 
proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 13 de 
abril de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar os 
documentos de prestação de contas individuais do Município de Leiria referentes 
ao ano de 2015. 
Ponto 
2.2. DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS 
MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA REFERENTES AO ANO 
DE 2015 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO. 
Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 
Apresentou o ponto. 
O objetivo desta deliberação é que a Assembleia Municipal de Leiria aprove os 
Documentos de Prestação de Contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
de Leiria referentes ao ano de 2015.  
Destes documentos destacamos os seguintes resultados: 
1. Execução orçamental: 

a) Receitas correntes de €19.099.281,74 (dezanove milhões, noventa e nove mil, 
duzentos e oitenta e um euros e setenta a quatro cêntimos); 
b) Receitas de capital de €3.348.378,57 (três milhões trezentos e quarenta e oito mil, 
trezentos e setenta e oito euros e cinquenta e sete cêntimos), 
c) Receita total de €22.447.660,31 (vinte e dois milhões, quatrocentos e quarenta e 
sete mil, seiscentos e sessenta euros e trinta e um cêntimos); 
d) Despesas correntes de €16.686.036,42 (dezasseis milhões, seiscentos e oitenta e 
seis mil, trinta e seis euros e quarenta e dois cêntimos); 
e) Despesas de capital €5.763.831,67 (cinco milhões, setecentos e sessenta e três mil, 
oitocentos e trinta e um euros e sessenta e sete cêntimos); 
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f) Despesa total de €22.449.868,09 (vinte e dois milhões, quatrocentos e quarenta e 
nove mil, oitocentos e sessenta e oito euros e nove cêntimos); 
g) Saldo inicial de €4.610.017,23 (quatro milhões, seiscentos e dez mil, dezassete 
euros e vinte e três cêntimos); 
h) Saldo final de €4.607.809,45 (quatro milhões, seiscentos e sete mil, oitocentos e 
nove euros e quarenta e cinco cêntimos). 

2. Operações de tesouraria: 
a) Receitas de €1.565.295,80 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, duzentos 
e noventa e cinco euros e oitenta cêntimos); 
b) Despesas de €1.414.643,62 (um milhão, quatrocentos e catorze mil, seiscentos e 
quarenta e três euros e sessenta e dois cêntimos); 
c) Saldo inicial de €643.530,24 (seiscentos e quarenta e três mil, quinhentos e trinta 
euros e vinte e quatro cêntimos); 
d) Saldo final de €794.182,42 (setecentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta e 
dois euros e quarenta e dois cêntimos). 

3. Plano Plurianual de Investimentos: 
Execução no ano de €5.757.258,87 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, 
duzentos e cinquenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos). 

4. Demonstrações Financeiras 
a) Balanço 

i) Ativo líquido de €60.170.151,63 (sessenta milhões, cento e setenta mil, cento e 
cinquenta e um euros e setenta e três cêntimos); 
ii) Fundos próprios de €21.432.906,34 (vinte e um milhões, quatrocentos e trinta e 
dois mil, novecentos e seis euros e trinta e quatro cêntimos); 
iii) Passivo de €38.737.245,29 (trinta e oito milhões, setecentos e trinta e sete mil, 
duzentos e quarenta e cinco euros e vinte e nove cêntimos). 

b) Demonstração de Resultados   
i) Resultados Operacionais de – €114.334,59 (cento e catorze mil trezentos e trinta e 
quatro euros e cinquenta e nove cêntimos); 
ii) Resultados Financeiros de – €97.918,79 (noventa e sete mil, novecentos e dezoito 
euros e setenta e nove cêntimos);   
iii) Resultados Correntes de – €212.253,38 (duzentos e doze mil, duzentos e cinquenta 
e três euros e trinta e oito cêntimos);   
iv) Resultado Líquido do Exercício de €2.626.873,40 (dois milhões, seiscentos e vinte 
seis mil oitocentos e setenta e três euros e quarenta cêntimos). 

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 
Transcrição: 
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A ideologia da contenção da despesa é bem palpável na gestão dos SMAS. O Município 
não fez transferências. 
Para a Câmara de Leiria, diz a experiência vivida, o que importa é podermos apresentar 
rácios financeiros de fazer inveja. 
Na Câmara, seja a maioria do PS seja o PSD, parece que ninguém quer saber de bons 
indicadores na satisfação das necessidades das populações, de desenvolvimento ou 
ambientais. 
O que conta são os índices, ou rácios no calão próprio, da gestão financeira. 
Que interesse tem se muitas famílias e empresas ainda não viram realizado o direito ao 
acesso à rede de esgotos? 
Que interesse tem saber-se que muita gente ainda não tem água com a pressão 
adequada? 
O que é que interessa que os esgotos domésticos ainda corram sem tratamento para o 
Rio Lis e ribeiras, mesmo na cidade de Leiria? 
Não, para os partidos que estão no Executivo o que conta são apenas os rácios de 
eficiência financeira que nos põem nos píncaros nacionais, «são os resultados 
encorajadores que só nos motivam a persistir na nossa estratégia e política de rigor e 
exigência», afirma o senhor Presidente do Executivo. 
Assim se compreende a falta de empenho no investimento para se ultrapassar o atraso 
em saneamento básico. Não dá artigos de jornal, não dá elogios em anuários financeiros, 
não dá fotos, gostos e partilhas nas redes sociais. 
Investir aí dá trabalho e não se vê, é verdade. Mas sobretudo dá qualidade de vida, 
salubridade e melhorias ambientais. E isso é o que importa em primeiro lugar. 
A prioridade não é comprar um prédio à EDP, fazer-lhe o jeito aliviando-a de encargos e 
dando-lhe de bandeja um terreno que pode rentabilizar.  
A prioridade não é uma qualquer Leiria capital disto ou daquilo ou ter saldos de gestão 
inauditos. 
A maior prioridade é reforçar o investimento nos SMAS para tirar Leiria desta vergonha. 
Estas contas traduzem o contrário disso. 
Estas contas mostram que o mesmo Município que aumenta drasticamente as tarifas de 
água e saneamento, que apresenta saldos de dezenas de milhões de euros, que sabe dos 
atrasos infraestruturais nos sistemas de água e saneamento, que sabe das perdas de 
água tratada, por outro lado, não transfere qualquer soma para intensificar o 
investimento. Transferiu apenas 170 mil euros para equilíbrio das contas. 
Também podemos e devemos acrescentar a má qualidade das cópias que nos foram 
fornecidas e que não nos permitem ler diversos resultados e a qualidade insatisfatória dos 
documentos e análise em si próprios. 
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Formalmente há ainda a questão das reservas apresentadas na certificação das contas. 
Por tudo isto fazemos uma apreciação negativa desta prestação de contas, mas 
fundamentalmente continuamos a considerar insatisfatória a gestão da maioria PS no 
domínio do abastecimento de água e do saneamento. 
Há retardamentos que não se entendem, a menos que tudo deva ser lido sob o prisma de 
um perseguido modelo distinto de gestão, no qual o interesse das populações e a defesa 
do ambiente ficariam a perder pesadamente, como experiências alheias demonstram. 
Intervenção do senhor deputado municipal Paulo Pedrosa Pedro (PS) 
Cumprimentou os presentes. 
Relativamente às transferências da Câmara Municipal de Leiria, considerou estas são hoje 
muito limitadas pois os SMAS estão agora englobados na mesma legislação que tratou as 
empresas municipais. 
Disse que os documentos evidenciam uma gestão cuidada e realista e apresentou alguns 
parâmetros que o justificam, como seja a redução acentuada dos compromissos 
assumidos e não pagos, a redução do endividamento, a execução orçamental de 83% -
que não lhe parece lógico que se critique como baixa face às execuções orçamentais do 
passado -, a poupança corrente de cerca de 2.4 milhões de euros, o valor do resultado 
líquido positivo. Do POVT da região centro, que previa disponibilizar cerca de 25 milhões 
de euros para 108 municípios, os SMAS de Leiria conseguiram executar cerca de 6 
milhões de euros, ou seja, 25% do valor do POVT, o que contraria a ideia de que não 
houve investimento. 
Mencionou o aumento do volume de água faturada e a diminuição da percentagem de 
água não faturada, evidência da medida de substituição de contadores e melhoria da 
rede. 
Face aos documentos apresentados, disse que os SMAS estão perto de atingir a eficiência, 
no sentido de proveitos e custos, estando convencido que nos próximos anos tal venha a 
acontecer. 
Abordou ainda o problema da rede de saneamento básico, em que o investimento é 
grande e não está a ser completamente aproveitado por toda a população.  
Relativamente aos acertos tarifários, o seu aumento deveu-se às imposições da ERSAR, 
que obrigou a alterações significativas. No entanto, não lhe parece que tenham sido estas 
alterações as responsáveis por maiores lucros mas sim os 8% do volume de água 
faturada. 
Intervenção da senhora deputada municipal Maria Fernanda Faustino (PSD) 
Transcrição: 
Ao analisar as contas dos Serviços Municipalizados de água e Saneamento de Leiria, 
constatamos que o grau de execução orçamental da receita foi apenas de 83%, inferior 
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ao indicado na atual legislação em vigor que refere que a execução orçamental inferior a 
85% em dois períodos consecutivos, pode alertar para indícios de desvios. 
No tocante ao investimento, mais concretamente ao plano plurianual de investimento, da 
previsão de investimento a efetuar em 2015, apenas foi executado 74,70%. 
Verificamos que o resultado líquido de 2.626.873,40€ é positivo por via dos proveitos e 
ganhos extraordinários, com a rubrica de transferências de capital a apresentar o maior 
valor, na importância de 2.797.507,84€. Concluímos assim, que os resultados correntes, 
que se referem à atividade normal da empresa são negativos, demonstrando não ter 
havido um bom desempenho do SMAS no exercício de 2015. 
De referir ainda, existirem saldos de alguns clientes não devidamente justificados, tendo 
levado à colocação de reservas por parte dos revisores oficiais, o que se traduz numa não 
transparência das contas. 
Pelo que votamos contra. 
Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 
Esclareceu que a taxa de cobertura de fornecimento de água é de 100% no concelho e a 
taxa de saneamento é de 86,22%, sendo que há 5 anos atrás era de 64%. 
O tratamento dos efluentes pela Simlis atingiu em 2015 o valor global de mais de 4 
milhões. 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto 
a votação. 
A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea l) do n.º 2 do 
artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 se setembro, deliberou por 
maioria, com 12 votos contra e 6 abstenções, aprovar a proposta da Câmara 
Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 19 de abril de 2016, cujo teor 
se dá por transcrito e, em consequência, aprovar os Documentos de Prestação 
de contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria 
referentes ao ano de 2015. 
Ponto 
2.3. RELATÓRIO E CONTAS DE 2015, ATRIBUIÇÃO DE PROPOSTA PARA 
APLICAÇÃO DE RESULTADOS E RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO 4.º 
TRIMESTRE DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA DE 2015 – APRECIAÇÃO E 
VOTAÇÃO. 
Intervenção do senhor Vereador Gonçalo Lopes 
Cumprimentou os presentes. 
Apresentou o ponto. 
O objetivo desta deliberação é que a Assembleia Municipal de Leiria: 

a) Aprove o Relatório e Contas do Teatro José Lúcio da Silva (TJLS) de 2015; 
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b) Aprove a proposta para aplicação dos resultados do TJLS referentes ao ano de 2015 
[€44.945,60], no sentido de atribuir este valor ao próprio TJLS, para cobertura de 
prejuízos, uma vez que existem resultados transitados negativos dos anos anteriores 
no montante de ‐ €467.316,91; 
c) Tome conhecimento do Relatório de Execução Orçamental do 4.º Trimestre de 2015, 
no âmbito do acompanhamento da sua atividade. 
Salientou ainda o aumento significativo do número de espetadores. 

Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 
Transcrição: 
A posição do PCP tem-se mantido e vai manter-se enquanto este for o modelo de gestão. 
A gestão do teatro não tem qualquer transparência. Além do mais, é politicamente 
relevante pois trata-se de uma gestão que desenvolve um projeto que consideramos sem 
qualidade e que não promove o desenvolvimento cultural das populações. Antes se trata 
de um projeto maioritariamente de promoção de espetáculos comerciais. 
Intervenção do senhor deputado municipal João Paulo Leonardo (PSD) 
A bancada municipal do PSD vota contra porque entende que a maioria do executivo do 
PS pode fazer mais e melhor. Admitiu crescimento, aumento do número de espetadores e 
aumento do volume de negócios mas também houve aumento do financiamento pelo 
Município. 
Disse acreditar que este voto contra servirá de catalisador para uma melhoria. 
Intervenção do senhor deputado municipal Acácio de Sousa (PS) 
Observando o relatório de contas e a sua programação habitual, parece-lhe que a 
qualidade dos espetáculos é uma evidência, com artistas de craveira superior 
relativamente a anos anteriores. 
Apesar das dificuldades resultantes da crise, o volume de negócios e resultados líquidos 
subiram, o que evidencia uma estratégia bem delineada, que se quer melhorada. 
Quanto aos subsídios à exploração, tanto o poder central como o poder local têm 
obrigações de fomentar o acesso à cultura, o que no caso de Leiria traduz-se numa média 
de 27 cêntimos por espetador. 
Intervenção do senhor Vereador Gonçalo Lopes 
Respondeu ao senhor deputado municipal Filipe Reis, do PCP, que a qualidade artística foi 
evidente com concertos como o de Carlos do Carmo, Orquestra Jazz de Leiria com Tiago 
Bettencour, Deolinda e outros exemplos, com casa sistematicamente esgotada. 
Agradeceu ao senhor deputado municipal João Paulo Leonardo, do PSD, a oportunidade 
de votar contra e contribuir dessa maneira para aumento do efeito catalisador da 
melhoria dos resultados do Teatro José Lúcio da Silva. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto 
a votação. 
A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea l) do n.º 2 do 
artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 se setembro, deliberou por 
maioria, com 12 votos contra e 6 abstenções, aprovar a proposta da Câmara 
Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 19 de abril de 2016, cujo teor 
se dá por transcrito e, em consequência, aprovar o Relatório e Contas de 2015, 
atribuição de proposta para aplicação dos resultados e Relatório de Execução 
Orçamental do 4.º Trimestre do Teatro José Lúcio da Silva de 2015. 
Ponto 
3. PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE LEIRIA – 
APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 
O objetivo desta deliberação é que a Assembleia Municipal de Leiria aprove a criação do 
Conselho Municipal de Cultura de Leiria e aprove o regulamento que estabelece as suas 
competências, composição e regras de funcionamento.  
Esta proposta visa potenciar a promoção do diálogo e da cooperação entre a Autarquia e 
os diversos agentes culturais do Concelho, melhorando a cooperação com e entre estas 
entidades, de modo a que possa traduzir-se num maior e verdadeiro envolvimento de 
todos os seus intervenientes e numa maior adesão às propostas debatidas. 
O Conselho será um órgão colegial de natureza consultiva, informativa, articulação e 
cooperação para as questões relacionadas com a cultura no concelho de Leiria.  
De acordo com a proposta de Regulamento Interno do Conselho Municipal de Cultura de 
Leiria, transcrita na deliberação, o Conselho Municipal de Cultura é presidido pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Leiria ou, na sua falta ou impedimento, pelo Vereador 
responsável pelo pelouro da cultura. 
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 deputado municipal José António Silva (PSD) 
Sugeriu ao senhor vereador responsável pela área da cultura, tendo em conta a 
constituição do conselho proposta, que dele conste 2 membros da Assembleia Municipal e 
2 presidentes de junta. 
Da forma como está mais parece o Conselho Municipal do Partido Socialista. 
Intervenção do senhor deputado municipal Fábio Seguro Joaquim (CDS-PP) 
Saudou a inclusão desta proposta na ordem de trabalhos pois a constituição deste 
conselho foi aprovado nesta Assembleia há dois anos atrás, no mesmo dia em que foi 
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deliberado constituir também o Conselho Municipal de Segurança que, entretanto, reuniu 
duas vezes. 
Perguntou ao senhor vereador da área se é mais difícil convocar a área da cultura que a 
área da segurança. 
Intervenção do senhor deputado municipal Acácio de Sousa (PS) 
Disse que o Conselho Municipal da Cultura vem em boa hora pois vai ajudar o detentor do 
pelouro da cultura a tomar decisões acerca de questões fulcrais e estratégicas para o 
concelho. 
Com a intenção do Município de poder vir a preparar uma candidatura a Capital Europeia 
da Cultura, este conselho ainda mais se justifica. 
Relativamente à sua composição, parecendo muito alargado, disse tratar-se de um 
recetáculo de opiniões para ajudar à decisão. Não o choca a proposta apresentada pelo 
senhor deputado municipal José António Silva de alargar a representação a outros 
partidos e sugeriu também a inclusão de um representante do conselho municipal da 
educação. 
Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 
Entende que há gente a mais neste conselho pois a dificuldade de funcionamento torna-se 
acrescida e há entidades desnecessárias, dando o exemplo da Diocese de Leiria. 
Fez o reparo da ausência de representante do conselho municipal da juventude, dos 
grupos de teatro independentes, dos agrupamentos musicais e das livrarias. 
Há um pendor demasiado institucionalizado na proposta e faz falta alguma abertura para 
nele incluir mais forças vivas e mais protagonistas da cultura no município. 
Intervenção do senhor Vereador Gonçalo Lopes 
Disse nada ter a opor à proposta apresentada pela bancada municipal do PSD, se for esse 
o entendimento desta Assembleia. 
Relativamente à representação da Diocese no conselho, esta representa não a 
componente religiosa mas o património religioso tem uma vertente cultural e turística no 
concelho e a arte sacra é um vetor de promoção. 
Referiu a contradição na intervenção do senhor Heitor de Sousa, do BE, quando disse que 
há gente a mais e acrescenta mais alguns. Da alínea n) constam alguns dos agentes 
referidos. 
Considerou que este conselho é muito estimulante e catalisador, pelo que a adesão será 
certamente profícua. 
O senhor 1.º secretário da Mesa da Assembleia Municipal – José da Silva Alves, 
colocou o ponto a votação, com a alteração sugerida pela bancada municipal do PSD de 
incluir 2 membros da Assembleia Municipal e 2 presidentes de junta, ao invés de apenas 
um de cada. 
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A Assembleia Municipal de Leiria, nos termos e com os fundamentos previstos 
nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 se setembro, 
deliberou por maioria, com uma abstenção aprovar a proposta da Câmara 
Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 29 de março de 2016, cujo 
teor se dá por transcrito, com a alteração proposta pela bancada municipal do 
PSD e, em consequência, aprovar a criação do Conselho Municipal de Cultura de 
Leiria. 
Ponto 
4. FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE – CONVITE AO ABRIGO AO ACORDO 
QUADRO [AQ 4/2015 – CC CIMPL], CELEBRADO PELA CIMRL – COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - AUTORIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA 
DESPESA, ABERTURA DO PROCEDIMENTO E APROVAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE 
ENCARGOS POR MAIS DE UM ANO ECONÓMICO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO. 
Intervenção do senhor Vereador Gonçalo Lopes 
Apresentou o ponto. 
A legislação referida na deliberação [n.º 1 e n.º 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] determina que a abertura de procedimentos concursais relativos a 
despesas que deem lugar a encargos orçamentais em mais do que um ano económico ou 
em ano que não seja o da sua realização, designadamente, com a aquisição de serviços e 
bens através de locação com opção de compra, locação financeira, locação‐venda ou 
compra a prestações com encargos, não pode ser efetivada, sem prévia autorização da 
Assembleia Municipal, salvo quando: 

a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 
b) Os seus encargos não excedam o limite de € 99.759,58, em cada um dos anos 
económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos.  

A Câmara Municipal aprovou, em sua reunião de 19-04-2016, o procedimento epigrafado 
e autorizou da despesa com vista à celebração de contrato de Fornecimento de 
eletricidade. 
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 o Município de Leiria promova a aquisição 
do serviço de fornecimento de energia elétrica, pelo prazo de um ano, com repartição de 
encargos nos anos de 2016 e 2017. 
Não havendo inscrições para intervenção, o senhor 1.º secretário da Mesa da 
Assembleia Municipal – José da Silva Alves, colocou o ponto a votação. 
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A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo 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, 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, 
conjugado com a alínea c) do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro – 
Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), deliberou por 
unanimidade aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 
deliberação de 19 de abril de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 
consequência, emitir a prévia autorização para o procedimento por convite ao 
abrigo do Acordo Quadro AQ 4/2015 ‐ CC CIMPL, celebrado pela CIMRL – 
Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria - Fornecimento de Eletricidade – 
Autorização da repartição de encargos por mais de um ano económico. 
Ponto 
5. PRORROGAÇÃO POR MAIS SEIS MESES DO PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO DA 
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO FINAL DO PROCEDIMENTO 
CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO REF. PCCR.005.2015 – APRECIAÇÃO E 
VOTAÇÃO. 
Intervenção do senhor Vereador Gonçalo Lopes 
Apresentou o ponto. 
O objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal autorize a prorrogação 
do prazo, por mais seis meses, para homologação da lista de classificação e ordenação 
final do procedimento concursal, encontrando-se cabalmente fundamentada a 
prorrogação, em face das razões expostas e dos muitos procedimentos legalmente 
exigidos nos concursos de recrutamento e de seleção de recursos humanos.  
Não havendo inscrições para intervenção O senhor Presidente da Assembleia 
Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto a votação. 
A Assembleia Municipal de Leiria, no uso das competências que lhe são 
conferidas pelos mencionados n.ºs 2 e 3 do art.º 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 19 de abril de 2016, cujo teor 
se dá por transcrito e, em consequência, autorizar a Prorrogação por mais seis 
meses do prazo para homologação da lista de classificação e ordenação final do 
procedimento concursal comum de recrutamento ref. pccr.005.2015. 
Ponto 
6. PROJETO DE MINUTA DO ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DA 
COMPETÊNCIA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO CORRENTE DO MERCADO MUNICIPAL 
DE MONTE REAL NA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE REAL E 
CARVIDE – APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 
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Este “Acordo de Execução para Delegação de Competências” a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Leiria e a Junta da União de Freguesias de Monte Real e Carvide, tem os 
seguintes objetivos principais: 

a) Adaptar a situação de gestão do Mercado (com 40 anos de experiência) ao regime 
jurídico atual; 
b) Delegar, formalmente, competências à Junta da União das Freguesias de Monte Real 
e Carvide (JFUFMRC), para prática de todos os atos necessários à gestão e 
manutenção do Mercado, orientados para a prossecução do interesse municipal (os 
recursos financeiros destinados ao cumprimento deste Acordo de Execução, na parte 
relativa ao exercício da competência de gestão do Mercado, resultam da cobrança das 
taxas devidas pelos titulares dos seus espaços de venda, fixadas no Regulamento e 
Tabela de Taxas do Município de Leiria); 
c) Delegar competências à Junta da União das Freguesias de Monte Real e Carvide 
(JFUFMRC), para a execução de trabalhos de conservação e manutenção do mercado 
municipal, no valor máximo de € 55.000,00, acrescido de IVA à taxa legal aplicável. 

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 se setembro, 
deliberou por unanimidade aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria 
contida em sua deliberação de 19 de abril de 2016, cujo teor se dá por transcrito 
e, em consequência, aprovar o Projeto de Minuta do Acordo de Execução de 
delegação da competência de gestão e manutenção corrente do Mercado 
Municipal de Monte Real da Câmara Municipal de Leiria na Junta da União das 
Freguesias de Monte Real e Carvide. 
O grupo municipal do PCP apresentou a declaração de voto que se transcreve: 
O grupo municipal do PCP congratula o Município por ter aceite a nossa proposta. 
O grupo municipal do PCP tem sempre um princípio sério nas suas intervenções, 
procurando salvaguardar o interesse do concelho e da sua população. 
Votamos a favor. 
Ponto 
7. MINUTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS PARA A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE TURISMO DE 
MONTE REAL – APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 
É convicção dos órgãos executivo e deliberativo do Município de Leiria que as freguesias 
do seu território garantem uma prestação de serviços de qualidade às suas populações, 
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através de uma utilização racional dos recursos que para o efeito lhes são 
disponibilizados; 
Nesse sentido, a gestão, a dinamização e a divulgação do Posto de Turismo de Monte Real 
fica melhor acautelada se for delegada na Junta da União das Freguesias de Monte Real e 
Carvide, em virtude de se encontrar mais próxima das populações e, por isso, melhor 
conhecedora das suas necessidades. 
Para a execução das competências delegadas através do presente contrato 
interadministrativo de delegação de competências, são disponibilizados pela Câmara 
Municipal de Leiria à Junta de Freguesia da União das Freguesias de Monte Real e 
Carvide, o montante de €625.00 (seiscentos e vinte e cinco euros) mensais, no prazo de 
30 (trinta) dias, contados da apresentação dos respetivos documentos comprovativos da 
despesa. 
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 
m) 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 29 de março de 2016, cujo teor se dá por 
transcrito e, em consequência, aprovar a minuta de contrato interadministrativo 
de delegação de competências para a gestão e manutenção do posto de turismo 
de Monte Real. 
Ponto 
8. PROPOSTA DE DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL DE UMA 
PARCELA DE TERRENO, SITA EM BARRUIVO, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES – APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 
Retirado. 
9. PROPOSTA DE DOAÇÃO E PERMUTA DE IMÓVEIS ENTRE A EDP DISTRIBUIÇÃO 
– ENERGIA, SA E O MUNICÍPIO DE LEIRIA – APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO. 
Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 
Apresentou o ponto. 
Pretende-se que Assembleia Municipal autorize a Câmara Municipal a permutar o prédio 
propriedade da “EDP Distribuição – Energia, SA”, [com a área de 1.820,00 metros 
quadrados, composta por edifício com quatro pisos para serviços, edifício de rés-do-chão 
para serviços e logradouro, do prédio descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de 
Leiria, sob o número 892, da extinta Freguesia de Leiria, e inscrito na matriz predial 
urbana com o número 7088 da União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreia e Cortes, 
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no valor 1.196.080,00€], pelo prédio urbano propriedade do Município de Leiria, [sito na 
Avenida Adelino Amaro da Costa, com a área total de 1.808,00 metros quadrados, 
descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria, sob o número 3052, da extinta 
Freguesia de Marrazes, e inscrito na matriz predial urbana com o número 6397 da União 
das freguesias de Marrazes e Barosa, com o valor de 696.080,00€], e pagar 
integralmente, no ato de celebração da escritura pública, a quantia de 500.000,00€, por 
ser esta a diferença de valor dos imóveis a permutar, acordada entre as partes. 
A competência para aceitar a doação das duas parcelas de terreno da “EDP Distribuição – 
Energia, SA”, referidas na deliberação, é da Câmara Municipal, nos termos da alínea j) do 
n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 
Acrescentou que o edifício em questão contempla as antigas instalações da área 
comercial da EDP e o que se pretende é afetar na área traseira uma parte para 
funcionamento da Cruz Vermelha, que deixaria as atuais instalações do edifício da ex 
DRM, atualmente em negociações com a Direção Geral do Tesouro para permuta e 
consequente instalação, porventura, do melhor museu de arte sacra do país, face ao 
espólio pertença da Diocese de Leiria. 
As negociações decorrerão com a Cruz Vermelha e o intuito é rentabilizar um lote que já 
esteve à venda mas não houve interessados com a possibilidade de ali instalar algumas 
das propostas, como seja o museu do brinquedo de plástico, emblemático da região, o 
museu do relógio, uma vez que há um colecionador que quer doar o seu espólio e ainda a 
possibilidade de instalação de um museu de miniaturas. 
Intervenção do senhor deputado municipal António Luís Santos (PCP) 
Transcrição: 
Quase de repente, como se tivesse vindo do nada apareceu a comunicação social a dar 
conta que a Câmara de Leiria negociou com a EDP para comprar as instalações que esta 
tem junto à Ponte Hintze Ribeiro. Isto foi notícia quando a maioria do PS na Câmara 
aprovou a proposta que agora estamos a discutir. 
Segundo o Região de Leiria de 21 de Abril o Sr. Presidente da Câmara disse que se trata 
de um “edifício de referência para a cidade e fará todo o sentido instalar ali um museu e a 
Cruz Vermelha Portuguesa” em parte do edifício. 
Diz este jornal que pode ser um museu “do brinquedo do plástico, de miniaturas, de 
relógios”. Parece que não faltam ideias. Num jeito que só pode ser de brincadeira 
também sugerimos por exemplo um museu de carteiras de fósforos ou de cromos. Deve 
haver por aí coleções fantásticas. 
Há tempos perguntaram ao vereador da Cultura numa entrevista à K publicada com o 
Jornal de Leiria sobre os projetos na área cultural para os próximos anos e o vereador da 
Cultura não falou em tais museus nem em aproveitar tais instalações. 
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E o sr. Presidente da Câmara na crónica que assinou para o Região de Leiria de 15 de 
Outubro do ano passado não conseguia enxergar um tal equipamento municipal na sua 
Leiria de 2030. 
A propaganda nos jornais diz uma coisa que a deliberação da Câmara não diz. 
A deliberação da Câmara até diz que a EDP é que pediu para permutar o edifício pelo 
terreno. “A EDP veio agora manifestar o seu interesse em permutar com o Município de 
Leiria a parcela remanescente do seu prédio”. 
Mas foi tudo muito bem baralhado, ainda com o Polis pelo meio e tudo. Uma mera 
operação de mistificação para condicionar o nosso pensamento. 
Por mera coincidência a EDP tem tido o edifício à venda há meses. 
Há uma Câmara da “manta curta”, do “não há dinheiro”, uma “autarquia” que nas 
palavras do vereador da Cultura “não tem condições financeiras para contribuir” com 
apoios às associações, que não tem dinheiro para fazer o Centro Cultural de Marrazes, 
nem para comprar as instalações do Instituto da Vinha e do Vinho na Sismaria de 
Marrazes junto à Estação do Caminho-de-Ferro, um edifício e instalações também e por 
outras razões de referência para a Cidade e a região ou a casa de Lino António no 
Arrabalde da Ponte, etc. 
E há a Câmara que arranja dinheiro num estalar de dedos para algumas coisas, alguns 
negócios, como é agora o caso quando encontrou num instante 500.000 euros e mais um 
terreno avaliado em 696.000 euros segundo a deliberação da Câmara. 
Por outra coincidência o terreno que está avaliado em quase 700.000 euros está situado 
na freguesia de Marrazes, onde se situam o prédio do antigo IVV e a Casa de Lino 
António. 
Uma freguesia para onde quase nunca há dinheiro, mas talvez lá para 2030 apareça 
porque nas palavras do Sr. Presidente da Câmara no Região de Leiria de 15 de Outubro 
nessa altura já vai fazer parte da zona urbana. Pasme-se! 
Esta é uma Câmara de duplicidade de critérios e de atitudes. É tudo conforme as 
conveniências que vão surgindo.  
Porquê tanta urgência neste negócio? Toda a gente sabe que não é um projeto prioritário 
para o concelho. Então se não é prioritário porque é que se quer fazer este negócio e 
ainda por cima tão rapidamente? 
Para o PCP não há nenhuma prioridade nisto. Não é prioritária a compra e não é 
prioritário nem sequer relevante o uso propagandeado. 
Em matéria de prioridades para nós devem ser escolhidas outras. E se falarmos de 
património, antes desse edifício há outros, vários, de que há muto se fala. 
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Voltamos a dizer que é preciso comprar as antigas instalações do IVV na Sismaria, a casa 
do Lino António e o Convento de Santo Estêvão. Também há ideias para lhe dar 
aproveitamento. 
Por isto tudo propomos que a Assembleia Municipal de Leiria: 
1 – Retirar este ponto da votação, por não ser prioritário e relevante para o 
desenvolvimento do concelho e a qualidade de vida das populações neste momento. 
2 – Recomende à Câmara Municipal a compra das antigas instalações do Instituto da 
Vinha e do Vinho e do prédio em ruínas do antigo Centro de Saúde Mental, ou casa de 
Lino António. 
3 – Recomende à Câmara que inicie diligências para no futuro o Convento de Santo 
Estêvão vir integrar o património municipal. 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, esclareceu que a 
Mesa decidiu não dar seguimento à proposta apresentada, uma vez que a mesma deveria 
ter sido apresentada no período antes da ordem do dia. 
Intervenção do senhor deputado municipal Francisco Marques (PSD) 
Disse que o edifício em questão é relevante do ponto de vista patrimonial. No entanto, 
manifestou inquietação com o procedimento e entende ser importante que se determine 
se esta aquisição é prioritária em termos de investimento cultural e patrimonial para a 
Autarquia pois trata-se de uma aquisição que terá custos de manutenção e preservação 
significativos. 
Intervenção do senhor deputado municipal Pedro Melo Biscaia (PS) 
Afirmou que o edifício onde esteve instalada a EDP tem valor na memória histórica da 
cidade, uma traça com valor arquitetónico de determinada época modernista, pode ser 
uma peça importante a juntar a um cluster museológico na zona e pode reforçar a relação 
da cidade com o rio num dos seus tranches mais bonitos e por isso um produto turístico 
interessante. Tudo isto poderá ser uma mais-valia para o projeto e candidatura a Leiria 
Capital da Cultura.  
Sobre como utilizar aquele espaço, algumas das propostas aqui enunciadas poderão ser 
hipóteses a considerar mas o destino museológico a dar àquele espaço, caso seja, carece 
de análise, por exemplo pelo Conselho Municipal de Cultura e até pela Assembleia 
Municipal. 
Sem discutir a questão do valor imobiliário, parece-lhe ser esta uma boa oportunidade, 
em termos culturais, para a cidade. 
Intervenção do senhor deputado municipal Fábio Seguro Joaquim (CDS-PP) 
Não estando decidido para servirá o edifício, perguntou ao senhor Presidente da Câmara 
se existe estimativa do valor necessário para a requalificação do imóvel como um 
qualquer museu qual o custo estimado para a sua manutenção. 

2016,ASSM,I,G,30708 - 13-06-2016



                 Município de Leiria                     Assembleia Municipal 
 

 
Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 3/2016, de 29 de abril – Quadriénio 2013/2017  51 

Intervenção do senhor deputado municipal Hilário Estrada (Presidente da Junta de 
Freguesia de Bajouca) 
Não pretendendo questionar a aquisição do imóvel em apreço, disse que o parque escolar 
da Freguesia de Bajouca é dos mais degradados do concelho, tendo sido executado pelo 
Município um projeto de requalificação em que a cabimentação ronda os 412 ml euros. A 
estimativa orçamental ultrapassou este valor e procedeu-se à redução de custos nos 
arranjos exteriores e no equipamento de recreio porque não poderia exceder o valor 
enunciado.  
Ao ser confrontado com o valor de 500 mil euros neste ponto, o seu sentido de voto - e 
de toda a população da Bajouca – é o de votar contra. 
Intervenção do senhor deputado municipal João Paulo Costa (PSD) 
Disse que se a intenção é instalar o melhor museu de arte sacra do país (palavras do 
senhor Presidente da Câmara), esta aquisição tem um grande potencial e faz todo o 
sentido, no plano turístico e até na ligação com Fátima. 
No entanto, a visão apresentada nada tem a ver com o que está em discussão. No meio 
de tanta incerteza a decisão a tomar está consignada num conjunto de potencialidades, o 
que não lhe parece estrategicamente correto. 
Concluiu a sua intervenção dizendo que se a EDP teve o imóvel à venda tanto tempo e 
não o vendeu, por alguma razão foi. É claramente desproporcional o valor em que 
assenta este negócio e parece-lhe que a EDP e os seus super gestores farão um super 
negócio. 
Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 
Lamentou a falta de sensibilidade de alguns para entender a realidade do concelho. 
Tradicionalmente, o Município nunca optou por garantir – dentro e fora da cidade – 
imóveis com aplicações diversas e o seu património é escasso. Quando surge uma 
oportunidade como esta de adquisição de um edifício com história, onde funcionou a 
primeira central elétrica da cidade, atendendo à sua localização, ao espaço, às propostas 
(que não estão decididas) das pessoas com espólio para museologia, torna-se muito difícil 
pactuar com este tipo de críticas. 
Respondeu ao senhor deputado municipal Fábio Joaquim que à data ainda não se sabe 
qual é o valor em causa mas a opção interna, face às caraterísticas do edifício, é que se 
opte pela sua utilização como espaço museológico.  
Estranhou a intervenção do senhor deputado municipal Hilário Estrada pois a reabilitação 
do parque escolar da Bajouca é objeto de candidatura e o valor afetado foi estipulado pela 
entidade gestora. 
Ao senhor deputado municipal João Paulo Costa disse que se fosse ao contrário 
certamente diria que a Câmara perdeu uma oportunidade. 
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Disse que é hora de avançar para outro paradigma, não perdendo o sentido do rigor da 
gestão, de aos poucos consolidar património importante para a cidade e para o concelho. 
A oportunidade surgiu agora e é preciso coragem para interpretar o sentimento da 
maioria das pessoas do concelho. 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto 
a 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, deliberou por 
maioria, com 4 votos contra e 13 abstenções, aprovar a proposta da Câmara 
Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 19 de abril de 2016, cujo teor 
se dá por transcrito e, em consequência, autorizar a Câmara Municipal a adquirir 
e alienar (permutar) os bens imóveis identificados, nas condições fixadas.  
Intervenção do senhor deputado municipal Pedro Melo Biscaia (PS) – Declaração de 
voto 
Votou conscientemente e convicto de que esta é uma boa oportunidade. Noa entanto, as 
pessoas têm o direito a ter opinião diferente da sua, o que não significa que tenham 
menos sensibilidade.  
Intervenção do senhor deputado municipal Fábio Seguro Joaquim (CDS-PP) – 
Declaração de voto 
Disse não ser salutar que não se saiba quanto dinheiro será investido na totalidade e qual 
o destino do projeto. 
Ponto 
10. REGULAMENTOS: 
10.1. PROPOSTA DE REGULAMENTO DO PROGRAMA DE COMPARTICIPAÇÃO AO 
ARRENDAMENTO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA – APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO. 
Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 
Apresentou o ponto. 
Pretende-se que a Assembleia Municipal, através da deliberação proposta, analise e 
aprove o Regulamento do Programa de Comparticipação ao Arrendamento do Município 
de Leiria, que tem os seguintes objetivos: 
a) Assegurar o direito constitucional, limitando a intervenção do Município de Leiria às 
situações de necessidade social, por serem estas as que verdadeiramente justificam o 
apoio e proteção; 
b) Ajudar os agregados familiares do concelho de Leiria que vivem em situação de grave 
vulnerabilidade económica, onde o elevado valor das rendas praticadas no mercado de 
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arrendamento privado inviabiliza o seu acesso a uma habitação condigna ou o honrar de 
contratos de arrendamento já celebrados; 
c) Implementar o programa de Comparticipação ao Arrendamento do Município de Leiria, 
que visará: 
      i) Apoiar o arrendamento no mercado privado a famílias com dificuldades económicas    
evitando ações de despejo;  
      ii) Constituir uma alternativa à habitação social;  
      iii) Ter um carácter temporário, ajudando à reorganização socio económica do 
agregado familiar e promover as condições de habitabilidade e tipologia adequada à 
dimensão do agregado familiar; 
d) Fixar um regime de critérios de atribuição de comparticipações para arrendamento no 
Município de Leiria, destinadas aos agregados familiares cuja situação socioeconómica, 
por ser desfavorecida, não lhes permite aceder, de forma autónoma, ao mercado privado 
de habitação; 
e) Proporcionar aos agregados familiares com parcos recursos económicos, devidamente 
comprovados, a possibilidade de melhorarem a sua qualidade habitacional e, por 
conseguinte, a sua qualidade de vida. 
Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 
Transcrição: 
Não pondo nunca em causa o princípio e a necessidade, somos contra por principio, o que 
se propõe não faz parte das atribuições municipais, nem deve fazer, quem tem o dever 
de garantir este tipo de apoios é o Estado, o mesmo não pode ser substituído pelo 
município, estes já são cortados de verbas que sobeje. 
O PCP apresentou um projeto de lei na assembleia da república para o apoio ao 
arrendamento, esta é a forma de o fazer sem ocorrer à violação do princípio da igualdade. 
De salientar ainda que notamos a Falta de fundamentação legal na deliberação. 
Intervenção do senhor deputado municipal José Pereira dos Santos (PS) 
Concordando com o espírito do documento, disse que o presente regulamento peca por 
erros de construção, jurídicos e de técnica legislativa que não podem deixar de ser 
revistos. Deu o exemplo da alínea d) do artigo 4.º, que tem de ser revisto pois a sua 
redação tem uma incongruência muito grande e erros de técnica legislativa que entende 
dever ser corrigido. 
Parece-lhe também que o artigo 27.º deverá ser objeto de análise quanto às sanções pois 
em Portugal não há penas perpétuas e sugeriu que dele conste um prazo. 
Quanto aos tipos de habitação sujeitos a comparticipação, entende que os mínimos 
fixados devem ser alterados porque para um agregado familiar com três elementos 
consta o mínimo fixado de T2. Tratando-se de situações de carência de habitação, não se 
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entende porque não poderá uma família com 3 elementos usufruir de um T1 que esteja 
disponível porque o mínimo fixado é um T2.  
Sabe que há quem esteja a aguardar esta aprovação mas considera necessário alterar a 
técnica legislativa e erros de pormenor, como é o caso do artigo 17.º, que faz referência 
a um parecer que consta do artigo 13.º mas que está no artigo 16.º. Se a Assembleia 
aprovar o documento como está, quem o utilizar como instrumento de trabalho terá 
dificuldade na interpretação. 
Sugeriu à Assembleia Municipal a aprovação do documento mas com autorização para 
que a Câmara e a senhora vereadora responsável pelo pelouro proceda a uma redação 
mais conforme, para não atrasar a comparticipação a quem há muito precisa deste apoio. 
Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 
Referiu que faz falta alguma fundamentação por parte da Câmara Municipal. 
Não basta dizer que há famílias com carência de habitação. É preciso saber quantas são; 
Não basta saber qual é o valor percentual do apoio. É preciso saber quais são os valores a 
calcular. 
Disse que a lei geral de apoio ao arrendamento social em discussão na Assembleia da 
República já cobre uma parte significativa do apoio ao arrendamento das famílias em caso 
de carências económicas e tal não transparece nas justificações da presente proposta, 
não lhe parecendo que seja um processo cumulativo. 
Mencionou ainda a inexistência de uma bolsa de habitações para arrendamento especial, 
para que a Câmara Municipal possa fazer o encontro das necessidades com a 
possibilidade de oferta existente. 
Tendo já sido demonstrado que do documento constam erros que se aplicados serão 
concedidos apoios com critérios diferenciados a pessoas em igual situação, aconselhou a 
que se proceda a uma melhor concretização de qual o universo a aplicar, que a proposta 
seja revista e seu posterior agendamento para aprovação pela Assembleia Municipal. 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, lembrou que na 
súmula distribuída a todos dos deputados municipais constam os objetivos desta 
proposta. 
Intervenção da senhora deputada municipal Odete João (PS) 
Cumprimentou o senhor Presidente da União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista 
pela calorosa receção aos membros desta Assembleia Municipal. 
Relativamente à proposta de regulamento em apreço, parabenizou a Autarquia por esta 
Iniciativa de apoio social, proporcionando às famílias o acesso a uma casa condigna em 
situações de vulnerabilidade económica temporária. 
A Autarquia tem atualmente cerca de cem casas de habitação social, o que não responde 
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a todas as necessidades. O apoio ao arrendamento agora proposto é temporário, por 
força de circunstâncias que podem acontecer de um momento para o outro – como é a de 
perda de emprego -, contribui para a coesão social e revela por parte da autarquia 
sensibilidade social pois impede eventuais despejos. 
Relativamente à proposta das rendas em discussão na Assembleia da Republica, entende 
que não há colisão, tanto mais que o que está em análise é a alteração à lei do 
arrendamento protegendo as pessoas com mais de 65 anos e de baixos recursos de 
aumentos de renda insustentáveis, situação criada pelo anterior governo PSD e o CDS ao 
definiram um período de carência de cinco anos quando tinham no programa eleitoral e 
no de governo de governo quinze anos.  
A Autarquia pode ter uma resposta de proximidade mais eficiente através desta medida 
complementar de apoio ao arrendamento em situações específicas, tal como o fez com a  
comparticipação dos medicamentos contribuindo  para uma melhor qualidade de vida e 
mais saúde. 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, propôs à 
Câmara que acolha as duas sugestões de melhoria enunciadas pelo senhor deputado José 
Pereira dos Santos relativamente à tipologia das habitações e às sanções a aplicar.  
A senhora deputada municipal Maria Paula Neves de Faria, 2.ª secretária da Mesa 
da Assembleia Municipal, entendeu dever o documento ser retirado por não ser lógico 
aprovar algo que sofrerá alteração posterior.   
O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, disse que a sua 
proposta tem fundamento na urgência social da medida, a fim de minimizar os problemas 
das famílias que aguardam a sua implementação. 
Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 
Disse que são 500 as famílias em lista de espera, algumas com ações de despejo em 
curso, drama que a Câmara está a tentar minimizar. As propostas de alteração 
apresentadas não alteram a filosofia do documento. 
A senhora deputada municipal Maria Paula Neves de Faria, 2.ª secretária da Mesa 
da Assembleia Municipal, insistiu em que a haver alteração do documento, mesmo a 
nível do português, dará origem a um novo documento. 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, informou que a 
Câmara Municipal retirou o ponto, para revisão do documento e posterior aprovação pela 
Assembleia Municipal na próxima sessão. 
Ponto 
10.2. PROPOSTA DE REGULAMENTO DO CARTÃO LEIRIA SÉNIOR – APRECIAÇÃO, 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 
Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 
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Apresentou o ponto. 
O objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal analise e aprove o 
Regulamento do Cartão Leiria Sénior, sendo este cartão destinado aos munícipes que, 
cumulativamente tenham idade igual ou superior a 65 anos e residam no concelho de 
Leiria. 
O Regulamento do Cartão Leiria Sénior assenta nas seguintes premissas: 
a) O concelho de Leiria, acompanhando a evolução demográfica nacional, assiste a um 
aumento da longevidade média da população, em particular dos cidadãos com idade igual 
ou superior a 65 anos, com os inerentes desafios que se colocam na ocupação de tempos 
livres e a criação de condições de vida para que as pessoas participem ativamente no 
exercício da sua cidadania; 
b) A Câmara Municipal de Leiria, no sentido de promover um envelhecimento ativo da sua 
população e concretizar uma política social integrada, participativa e saudável, pretende 
fomentar, para este grupo de munícipes, um conjunto de benefícios no acesso a serviços 
municipais, estimulando a participação em atividades culturais, desportivas e recreativas, 
além de se promoverem benefícios financeiros ao nível do comércio e serviços, tendo em 
vista a valorização do seu papel na sociedade, melhorando as suas condições de vida, a 
auto estima e potenciando as suas capacidades; 
c) O titular do Cartão Leiria Sénior tem direito a usufruir de descontos nos 
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que desenvolvam a sua atividade 
no concelho de Leiria e que adiram ao Cartão Leiria Sénior, sendo de salientar o apoio da 
ACILIS; 
d) Gratuitidade ou descontos nos ingressos em eventos municipais ou organizados com o 
apoio do Município de Leiria, de acordo com o previamente divulgado nos canais de 
comunicação do Município. 
Intervenção do senhor deputado municipal João Paulo Costa (PSD) 
Agradeceu, na pessoa do senhor Presidente da União de Freguesias de Santa Eufémia e 
Boa Vista, a calorosa receção a esta Assembleia Municipal. 
Considerou uma discriminação o chamar a este cartão Cartão Sénior pois deveria ser o 
cartão do idoso e o cartão da idosa. Nota de humor à parte, estando de acordo com o 
espírito e proposta da Câmara, sugeriu a criação de um cartão único e nele contemplar 
um conjunto de serviços e informação. 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, informou que a 
Câmara Municipal mantem a proposta apresentada. 
A Assembleia Municipal de Leiria, no âmbito das suas competências em matéria 
regulamentar, ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por unanimidade 
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aprovar a proposta da Câmara Municipal contida em sua deliberação de 19 de 
abril de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar a 
proposta de regulamento do cartão leiria sénior. 
Ponto 
11. ESPAÇOS CULTURAIS: 
Intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal – Raul Castro 
Apresentou os pontos 11.1, 11.2 e 11.3 em simultâneo. 
11.1. FESTA DOS MUSEUS – ENTRADA LIVRE – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO. 
O objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal aprove a deliberação da 
Câmara Municipal “Festa dos Museus – Entrada livre”. 
Com este evento, pretendeu-se promover os espaços culturais no âmbito do Dia 
Internacional dos Monumentos e Sítios, com programação assente em parcerias com o 
associativismo e na promoção do Património Mundial da UNESCO, no Castelo, m|i|mo, 
Museu de Leiria, Moinho do Papel, Agromuseu Municipal D. Julinha e Centro de 
Interpretação do Abrigo do Lagar Velho, no Lapedo, nos dias 15 a 18 de abril. 
Consideradas mais de 50 horas de animação, mais de 120 atividades (visitas guiadas, 
oficinas pedagógicas, inaugurações, conversas, espetáculos de dança ou concertos, 
teatro, roteiros e cinema), com a envolvência de mais de 30 entidades/parceiros, sob o 
tema “Contigo a História é outra”.  
A Festa dos Museus é, também, uma homenagem ao património imaterial nacional, 
classificado pela organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO), através das seguintes iniciativas:  
a) Fado no Castelo de Leiria; 
b) Cante alentejano no Museu de Leiria; 
c) Conversas sobre arte chocalheira, no Moinho do Papel. 
11.2. VOUCHERS MUSEUS DE LEIRIA PARA 2016 – APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO. 
O objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal aprove a deliberação da 
Câmara Municipal, de 19 de abril de 2016, denominada “Vouchers Museus de Leiria para 
2016”, e que consiste na oferta de 1.250 Vouchers Museus de Leiria para o ano de 2016, 
nas condições indicadas na deliberação. Esta iniciativa decorre na sequência da 
deliberação aprovada em 12 de maio de 2015, e pretende dar continuidade e consistência 
a uma estratégia de fidelização e atração de turistas a Leiria, tendo como principais 
objetivos o desenvolvimento da economia local e o consequente aumento de visitantes 
aos espaços museológicos municipais. 
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11.3. ROTAS TURÍSTICAS – ROTEIROS 2016/2017 – APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO. 
O objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal aprove a deliberação da 
Câmara Municipal, de 29 de março de 2016, denominada “Rotas Turísticas – Roteiros 
2016/2017”.  
Com esta proposta, pretende-se a criação dos cinco novos roteiros culturais, para 2016 e 
2017, com realização mensal, ao segundo sábado de cada mês, a saber:  
a) Roteiro Castelo de Leiria – Cinco milénios de história; 
b) Roteiro Judiaria de Leiria – Do Moinho do papel à Tipografia Judaica; 
c) Roteiro do Vale do Lapedo e Abrigo do Lagar Velho; 
d) Roteiro Leiria em Zoom: uma viagem iconográfica em Leiria; 
e) Roteiro Religioso. 
Cada roteiro terá um mínimo de 10 participantes e máximo de 50.  
Estes roteiros juntam-se aos já existentes, mas agora rebatizados, Roteiro do Crime do 
Padre Amaro e Roteiro dos Escritores em Leiria. 
Esta proposta justifica-se, atendendo à crescente procura deste tipo de 
produtos/atividades turísticas pelos Munícipes e Visitantes. 
Intervenção do senhor deputado municipal Filipe Reis (PCP) 
Relativamente ao ponto 11.1, a bancada municipal do PCP vota favoravelmente. 
Relativamente ao ponto 11.2, nada tendo contra a promoção dos museus, mais uma vez 
não é apresentada a estratégia de distribuição dos vouchers, pelo que a bancada 
municipal do PCP vota contra. 
Relativamente ao ponto 11.3, a bancada municipal do PCP vota favoravelmente. 
Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 
Propôs a criação de sinalética própria para cada um dos roteiros. 
Não havendo mais inscrições para intervenção, o senhor Presidente da Assembleia 
Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto 11.1 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 maioria, com uma 
abstenção, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 
deliberação de 19 de abril de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 
consequência, aprovar, com efeitos retroativos, a proposta da festa dos museus 
– entrada livre. 
Intervenção do senhor deputado municipal Acácio Bárbara (PS) – Declaração de voto 
Cumprimentou os presentes. 
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Nada tendo contra a iniciativa nem com a bondade do ato, entende que num contexto em 
que o Município está a candidatar Leiria a capital europeia da cultura, limitar esta 
iniciativa apenas aos museus que são da gestão da Autarquia e não a alargar a outras 
instituições que prestam serviços museológicos no concelho é um mau princípio, redutor 
e, na perspetiva de vir a ganhar esta candidatura, não deverá voltar a ser aplicada. 
Sugeriu que em próximas iniciativas desta natureza a Autarquia procure motivar outros 
espaços museológicos a participar. Se assim não for, este desiderato de Leiria conquistar 
esta ideia de capital da cultura será controverso. 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, solicitou à 
Câmara ponderação nesta matéria em futuras iniciativas. 
Colocou o ponto 11.2 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 maioria, com dois votos 
contra e uma abstenção, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria 
contida em sua deliberação de 19 de abril de 2016, cujo teor se dá por transcrito 
e, em consequência, aprovar a proposta de oferta de 1.250 vouchers Museus de 
Leiria para o ano de 2016. 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, colocou o ponto 
11.3 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 maioria, com dois votos 
contra e uma abstenção, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria 
contida em sua deliberação de 29 de março de 2016, cujo teor se dá por 
transcrito e, em consequência, aprovar a proposta de rotas turísticas – roteiros 
2016/2017. 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, tendo tomado 
boa nota da intervenção do senhor deputado municipal Hilário Estrada, afirmou que a sua 
longa experiência neste órgão o faz ponderar que quanto mais rigorosa a gestão dos 
tempos pior correm as sessões. A realidade é que estas têm corrido bem 
comparativamente com o passado, em que se passava mais tempo a discutir questões 
relativamente ao controlo dos tempos de intervenção, e é sus intensão – com a 
concordância dos membros desta Assembleia – manter o registo que tem adotado. 
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.  
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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 agradecendo a excelente organização da União de Freguesias de Santa Eufémia 
e Boa Vista e à paróquia de Santa Eufémia a cedência do magnífico auditório onde se 
realizou esta sessão. 
 
ENCERRAMENTO 
 
E não havendo mais assuntos a tratar, o senhor Presidente deu os trabalhos por 
encerrados, eram 01h47. 
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 09 de junho de 2016, deliberou 
por maioria, com 5 abstenções, aprovar a ata. 
 
O Presidente da Assembleia Municipal, 
José Manuel Silva 
 
A Coordenadora Técnica, 
Manuela Vieira 
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