
 

 
 

 

  

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE LEIRIA, DE 29 DE SETEMBRO DE 

2006 
 

Aos vinte e nove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e seis, no Auditório do 

Centro Associativo Municipal, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal de Leiria. 

Dos cinquenta e nove membros que a compõem, faltaram os seguintes deputados: 

Rui Ferreira Presidente da Junta de Freguesia da Boa Vista, José Manuel Carraça da 

Silva que foi substituído pelo senhor António Pereira Fernandes, Armando Damásio, 

Presidente da Junta de Freguesia de Ortigosa que foi substituído pelo Secretário da 

Junta, senhor António Gonçalves, Laura Esperança, Presidente da Junta de Freguesia 

de Leiria que foi apenas substituída durante o período de “antes da ordem do dia” 

pelo Tesoureiro da Junta, senhor Pompeu Cainço, e Carlos Gomes Luso que foi 

substituído pelo senhor Nuno Santo . 

Por parte da Câmara Municipal, estiveram presentes: a senhora Presidente, Isabel 

Damasceno Campos e os senhores Vereadores: Vítor Lourenço, Isabel Gonçalves, 

Fernando Carvalho, Célia Arneiro, Neusa Magalhães e Carlos Martins.  

A sessão foi presidida pelo senhor Manuel de Jesus Antunes, Presidente da 

Assembleia Municipal e secretariada pelos senhores Deputados: Paulo Reis e Ana 

Cristina Branco, 1º e 2º secretários da Mesa, respectivamente. 

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

20.45 horas, com a seguinte ORDEM DO DIA: 

1. SUBSCRIÇÃO DA DECLARAÇÃO DO 4.º FORUM MUNDIAL DA ÁGUA – 

Apreciação; 

2. LOCALIZAÇÃO DOS ATERROS SANITÁRIOS DAS EMPRESAS VALORLIS E 

RESILEI – APRECIAÇÃO DA MOÇÃO ENVIADA PELA COMISSÃO “AMBIENTE 

SAUDÁVEL”; 

3. VALORLIS – ATERRO SANITÁRIO – Apreciação discussão e votação; 
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4. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DA PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A 

ACTIVIDADE DO MUNICÍPIO E RELATÓRIO FINANCEIRO, nos termos da alínea e), 

do n.º 1, do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro; 

5. LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARECER DA ANMP – Apreciação, discussão e 

votação; 

6. 1.ª REVISÃO (XII MODIFICAÇÃO) AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES 

DO PLANO DE 2006 DO MUNICÍPIO DE LEIRIA – Apreciação, discussão e votação 

nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro; 

7. FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) PARA O 

ANO DE 2007 – Apreciação, discussão e votação nos termos da alínea f) do 

n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18/09; 

8. FIXAÇÃO DA TAXA DA DERRAMA PARA O ANO DE 2007 – Apreciação, 

discussão e votação nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei 

n.º 169/99, de 18/09; 

9. PUBLICIDADE EM ZONA DE INTERVENÇÃO POLIS – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE PUBLICIDADE – Apreciação, 

discussão e votação nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei 

n.º 169/99, de 18/09; 

10. PAGAMENTO FRACCIONADO DAS TAXAS DEVIDAS PELA REALIZAÇÃO DE 

OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – Apreciação, discussão e votação nos termos da 

alínea e) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18/09;  

11. ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO DA CIDADE DE LEIRIA: 

ALTERAÇÃO DO QUANTITATIVO DAS TAXAS DAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE 

DURAÇÃO LIMITADA – Apreciação, discussão e votação nos termos da alínea 

e) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18/09; 

12. PROJECTO DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES 

FINANCEIRAS PELO MUNICÍPIO DE LEIRIA, PARA OBRAS EM IMÓVEIS LOCALIZADOS 

NA ZONA DO CENTRO HISTÓRICO DE LEIRIA (PRECH) – Apreciação, discussão e 

votação nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, 

de 18/09; 
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13. PROPOSTA DE REGULAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE LEIRIA (RÉPLICA 

ÀS OBJECÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL) – Apreciação, discussão e votação 

nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18/09, 

com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01; 

14. PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS – 

Apreciação, discussão e votação nos termos da alínea s) do n.º 2 do artigo 

53º da Lei n.º 169/99, de 18/09; 

15. PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS SOBRE A GESTÃO, 

CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA 

GÂNDARA – FREGUESIA DE MARRAZES – Apreciação, discussão e votação nos 

termos da alínea s) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18/09; 

16. ALTERAÇÃO DO OBJECTO DE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

DA FREGUESIA DE PARCEIROS – Apreciação, discussão e votação nos termos 

da alínea s) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18/09; 

17. ALTERAÇÃO DO OBJECTO DE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

DA FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES – Apreciação, discussão e votação nos 

termos da alínea s) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18/09; 

18. ANULAÇÃO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA 

FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA – Apreciação, discussão e votação nos 

termos da alínea s) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18/09; 

19. APROVAÇÃO DEFINITIVA DO REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA – Apreciação e votação; 

20. INDICAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DE CADA GRUPO MUNICIPAL PARA 

INTEGRAR O CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – Apreciação; 

21. INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DAS FREGUESIAS NO CONGRESSO 

EXTRAORDINÁRIO DA ANMP – Apreciação; 
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PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito boa noite a todos! 

Eu quero em primeiro lugar cumprimentar todos os senhores deputados, os eleitos 

directamente e os Presidentes das Juntas de Freguesia. Cumprimentar a senhora 

Presidente da Câmara e os senhores Vereadores, os órgãos da Comunicação Social e 

alguns munícipes, que julgo que aqui estão, sejam bem-vindos a esta sessão. 

Cumprimentar também a senhora secretária da Mesa e informar que o 1º secretário 

está um pouco atrasado, mas de acordo com o Regimento, como a maioria dos 

membros da Mesa está presente, não há necessidade de proceder à sua substituição 

neste momento.  

Temos uma sessão que se adivinha longa e complicada, oxalá eu me engane e não o 

seja e portanto vamos tentar aproveitar bem o tempo. Entretanto, quando entrarmos 

no período da “Ordem do Dia”, darei a informação sobre um ponto para ser 

acrescentado à mesma. 

De seguida vamos entrar no período de “Antes da Ordem do Dia”. 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Começava pela informação dos pedidos de justificação de falta a esta sessão.  

O primeiro, é da senhora Presidente da Junta de Freguesia de Leiria, Laura 

Esperança, que se faz representar pelo Tesoureiro da Junta, o senhor Pompeu 

Cainço. Depois, do senhor José Manuel Silva que se faz representar pelo senhor 

António Fernandes, também do senhor Carlos Gomes Luso que se faz representar 

pelo senhor Nuno Santo, do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ortigosa, 

Armando Damásio, que se faz representar pelo Secretário da Junta, o senhor António 

Gonçalves e finalmente do senhor João Fonseca, que se faz representar pelo senhor 

Manuel Batista. 

A seguir, de acordo com o Regimento, vamos apreciar, discutir e votar, a acta da 

sessão ordinária de vinte e seis de Junho de dois mil e seis. 

Julgo que todos os senhores deputados receberam a acta e submeto à vossa 

consideração, a correcção ou eventuais alterações que venham a ser sugeridas. 

Senhor deputado Domingos Carvalho deseja usar da palavra? Faça favor. 

DEPUTADO DOMINGOS CARVALHO (CDS/PP) 
Boa noite, Domingos Carvalho, CDS/Partido Popular. 
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Como já tive oportunidade de comentar com o senhor Presidente, há na página 

sessenta e seis, na intervenção do senhor Dr. Sérgio Silva, no terceiro parágrafo, 

uma incorrecção na transcrição que é feita da intervenção do Dr. Sérgio Silva e já sei 

que o senhor Presidente irá promover a sua correcção. Na sequência desta pequena 

discrepância, eu sugeria e pedia ao senhor Presidente, que de futuro, pudesse ser 

feito chegar a cada grupo parlamentar, não sei qual o formato, isso os técnicos com 

facilidade o resolvem (Mp3, DVD, CD), no sentido de permitir que cada grupo 

parlamentar, tenha em seu poder uma gravação, para podermos ter alguma 

constância de toda esta situação e às vezes é bom, para também nos ouvirmos a 

falar. 

Há uma última questão, sobre esta acta, que eu gostaria de colocar ao senhor 

Presidente, que me deixou preocupado e não sei qual vai ser a consequência que daí 

advém.  

Eu devo dizer ao senhor Presidente, na altura tive o cuidado de transmitir a esta 

Assembleia, que com base numa interpretação que o Dr. Sérgio Silva aqui 

apresentou, nós não fazíamos a votação das contas do executivo municipal. E 

portanto, na altura, no calor da discussão, há coisas que nos passam e agora com a 

acta, torna-se mais fácil de verificar exactamente, o teor da circunstância em que 

nós não votámos porque não votamos. Disse o Dr. Sérgio Silva, página setenta e 

quatro “À Câmara compete elaborar entre outros, os documentos de prestação de 

contas e submeter à apreciação e votação do órgão deliberativo. Portanto, elabora e 

aprova e a Assembleia Municipal, aprecia e vota. E para efeitos de Tribunal de 

Contas, julgo que o que conta é a aprovação pela Câmara. As contas já estão 

aprovadas e já foram entregues e a questão é do legislador.” Isto é ipsis verbis o que 

diz a acta e o que presumimos que tenha sido rigorosamente o que foi dito. 

Muito honestamente, parece-me, que será pouco para que nós votemos ou deixemos 

de votar as contas do executivo municipal, embora, na minha opinião, é uma 

questão daquelas de lana caprina, porque estamos a falar do mesmo. Mas o facto da 

forma como aqui foi assumido e assimilado, que não iríamos fazer a votação, é que 

me pareceu profundamente incorrecto. E eu gostaria, que, o senhor Presidente, 

promovesse um cabal esclarecimento do que é que temos de analisar e votar e qual 

é o papel desta Assembleia, perante as contas do executivo. Seria um esclarecimento 

extremamente importante de obter relativamente ao futuro. Muito obrigado. 
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PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Eu pergunto ao senhor deputado Domingos Carvalho, se o que propõe é que, 

discutamos esse assunto agora, ou pelo contrário, procuremos apoio jurídico para 

esclarecer esse assunto para próxima situação. 

DEPUTADO DOMINGOS CARVALHO (CDS/PP) 
Eu penso que sim senhor Presidente. Penso que nesta fase, é por esse caminho. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado. 

Eu devo dizer que esta questão das actas, é uma questão melindrosa, obviamente 

porque, é importante. É aquilo que se passa aqui, embora nos custe e devido 

também aos custos que acarreta e a muitas horas de trabalho que significa 

transcrever, é uma gravação que ainda é feita por uma pessoa, não é automática a 

transcrição destas noventa e sete páginas que aqui temos. Mas a ideia, é que tudo o 

que aqui se diz, seja transcrito, e possa ser acessível não só aos membros da 

Assembleia Municipal, como também a qualquer munícipe que o pretenda fazer.  

Eu tinha discutido este assunto, depois da abordagem que o senhor deputado 

Domingos Carvalho tinha feito, e aquilo a que me proponho, é discutir com as 

pessoas que estão a fazer a gravação destas sessões, para saber da possibilidade de 

se fazer uma cópia do registo áudio, para a fornecer a cada um dos grupos 

municipais, de modo a que em qualquer altura possam verificar o que entenderem. 

Não sei se isso pode eventualmente constituir substituto para a própria acta, em vez 

de a distribuir em suporte de papel, mas de qualquer maneira, veremos isso 

oportunamente e para uma próxima Assembleia, trarei as conclusões que daqui 

forem tiradas, para se ver qual será a melhor forma. Se estiverem de acordo 

logicamente. 

Alguém mais propõe alterações à acta? 

Sendo assim e com as alterações solicitadas pelo deputado Domingos Carvalho e 

com as alterações que o deputado Pedro Biscaia irá fornecer, que são de caracter 

ortográfico, vou submeter à votação, a acta da sessão ordinária de vinte e seis de 

Junho de dois mil e seis. 

Quem vota contra? 

Quem se abstém? 
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A Assembleia Municipal de Leiria, delibera por unanimidade, aprovar a acta 

da sessão ordinária de vinte e seis de Junho de dois mil e seis. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Em segundo lugar, duas notas apenas, para informar os senhores deputados e 

Presidentes de Junta das Freguesias, sobre a correspondência recebida pelo 

Presidente da Assembleia, durante este período, que é na maior parte convites, 

pequenas notas, que não têm interesse de maior relevância. Mas aproveito para 

informar que, do Gabinete do Presidente da Assembleia da República e de todos os 

Gabinetes dos Grupos Parlamentares, foram recebidas cartas, a acusar a recepção da 

Moção que aqui foi aprovada, sobre a questão da alteração à Lei das Finanças Locais, 

que continua a ser um ponto quente.  

Dizer ainda que, do Presidente da Assembleia de Freguesia da Barosa, foi recebida 

uma carta, na qual é contestado o aterro sanitário da Quinta do Banco, que é um 

assunto que provavelmente virá a ser discutido no ponto quatro da nossa ordem de 

trabalhos. De modo que, provavelmente me escusarei a estender muito mais sobre 

este assunto.  

Informo também, que se irá realizar o Congresso Extraordinário da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, no próximo dia quatro de Outubro, no qual não 

poderei estar presente porque estou ausente do País, e para o qual iremos eleger um 

representante das Juntas de Freguesia, conforme está agendado na ordem do dia, 

sendo que me encarregarei de assegurar a representação da Mesa da Assembleia. 

Tenho aqui também uma informação, trazida pelo senhor Presidente da Junta de 

Freguesia da Memória, na qual se congratula pelo facto de o senhor Eng.º António 

Manuel de Jesus Pereira, que é natural da freguesia dele e minha também, Professor 

Adjunto e Coordenador do Departamento de Engenharia Informática, ter recebido um 

prémio internacional de melhor artigo, atribuído pela International Academy, 

Research and Industry Association, numa conferencia internacional que se realizou 

nos Estados Unidos. Trata-se de um artigo científico, feito na Faculdade de Ciências e 

Tecnologia de Coimbra, para obtenção do grau de Doutor em Engenharia 

Informática, sob a orientação do Professor Doutor Edmundo Monteiro. O texto foi 

seleccionado entre cem artigos internacionais que concorreram ao prémio, e penso 

que todos nós nos congratulamos, por ter um concidadão com este gabarito 

internacional. 
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Finalmente, para dizer que, decorrente da aprovação do Regimento, devem ser 

indicados à Mesa a constituição dos grupos municipais desta Assembleia. Esta é uma 

questão importante, porque há deputados municipais independentes neste órgão, 

que podem ou não estar associados a grupos municipais e é importante que isso seja 

definido. É apenas uma formalidade, decorrente como disse, do Regimento. 

Vou abrir agora o período para informações adicionais ou quaisquer outras 

intervenções, que os senhores deputados pretendam fazer antes da ordem do dia. 

Chamo a atenção para a contenção em termos de utilização dos tempos, nalguns 

assuntos mais prementes, para que tenhamos mais algum tempo, para dedicar aos 

assuntos constantes da ordem do dia. 

Tem a palavra o senhor deputado João Cunha. 

DEPUTADO JOÃO CUNHA(PSD) 
Já aqui numa outra Assembleia Municipal, tive a oportunidade de sublinhar a 

preocupação crescente que nos assalta, relativamente a questões de Segurança no 

nosso concelho, nomeadamente na zona urbana. E é com preocupação, eu sublinhei 

na altura, que se estava a assistir nalguns casos, a uma delapidação do património 

público, sem que esse património seja salvaguardado devidamente.  

E a minha preocupação é nomeadamente em relação a um edifício, que no meu 

entender, acaba por ser emblemático desta preocupação, que aqui trouxe 

oportunamente - refiro-me a um edifício do antigo DRM, que de dia para dia, está a 

ser alvo de degradação. 

Neste momento as janelas já não têm vidros. Não sabemos o que é que se irá 

verificar a seguir, mas a continuar o caminho natural destas situações, a devassa do 

edifício vai seguramente verificar-se, se não houver efectivamente, um acautelar 

desta matéria. E estou a chamar a atenção, relativamente a este aspecto, porque se 

trata de património do Estado, administrado pela Direcção Geral do Património, que 

acaba por ser um emblema da forma como esta entidade encara o património, que é 

de todos nós e que existe no nosso concelho. Há outros exemplos, como é o caso o 

Convento dos Capuchos.  

Há outros assuntos que continuam por resolver, a questão da servidão militar na 

antiga Carreira de Tiro na Mata dos Marrazes, a questão da Casa dos Magistrados na 

Avenida Marquês de Pombal, e portanto, são tudo sinais evidentes de que, há uma 

entidade pública, que tem por missão olhar pelo património de todos nós e que não 

está a dar a devida atenção. 
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O apelo que aqui quero deixar, é que se chegue rapidamente a um acordo, 

nomeadamente com as entidade locais, com a autarquia, no sentido de permitir que 

estes espaços possam ser adaptados, para funções que o Concelho de Leiria entenda 

por bem e por convenientes, de forma a que as populações possam retirar desses 

espaços, o verdadeiro usufruto e o verdadeiro valor e não deixemos que as situações 

se tornem irremediáveis, para que dentro de algum tempo, não sobrem apenas 

cacos de edifícios, em que alguns deles como é o caso do edifício do DRM, têm 

naturalmente um elevado valor arquitectónico. Muito obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado. 

Tem agora a palavra o senhor deputado Vitorino Vieira. 

DEPUTADO VITORINO PEREIRA(BE) 
Vitorino Vieira Pereira, Bloco de Esquerda. 

Cumprimento todos os presentes! 

Numa entrevista concedida a um órgão de informação desta urbe, dizia a senhora 

Presidente, que não se arrependia de nada do que tinha feito, enquanto detentora do 

cargo que vem ocupando de alguns anos a esta parte, e que, não temos dúvida, será 

um mandato que deixará marcas profundas e influenciará forte e negativamente, o 

futuro da nossa cidade. 

Está a senhora Presidente, no seu inteiro direito de entrar no território dos deuses, já 

que, só eles são incólumes ao provérbio latino, que nos diz que “errar é humano”. Só 

que, o nosso problema como munícipes, é que a senhora Presidente é quem dirige 

mal, na nossa opinião, a Câmara de Leiria. E a sua teimosa e perigosa negação de 

qualquer erro, leva-a necessariamente a persistir neles, para prejuízo de todos nós e 

do Município que superintende. E isto meus senhores, ainda vai durar pelo menos 

mais três longos anos, findo os quais, o eleitorado certamente a mandará embora, 

para que possamos esquecer. Poderá e bem, acrescentar, que agiu devidamente 

legitimada por sufrágio, em que a população leiriense incrivelmente por três vezes já 

lhe deu o seu aval. Também será verdade! 

Mas também é verdade o Estádio, ali mesmo no sopé do Castelo, sorvedor multicolor 

dos dinheiros públicos, sem solução à vista e demonstrativo do desnorte e 

incompetência de quem gere a Câmara, com inexplicáveis situações de ilegalidades, 

como a entrega da construção do mesmo, a quem ficou em quarto lugar no 
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concurso, cujo custo de referência inicial foi de dezanove vírgula cinco milhões de 

euros, e que foi derrapando até aos mais de noventa milhões de euros, que nos 

custará durante pelo menos vinte anos, um encargo financeiro anual, de cerca de 

três milhões de euros, que compromete quem lhe suceda nas próximas dezenas de 

anos. 

Esta decisão, não agradou à Engil/Soares da Costa, consórcio que apresentara a 

melhor proposta financeira e que levantou dúvidas e fortes suspeitas junto da 

opinião pública, que levou a que o Tribunal desse razão àquele consórcio. O que quer 

dizer, no mínimo, que a Câmara, isto é, todos nós, vai ter que pagar a esta, os 

elevadíssimos prejuízos que sofreu, por ter sido ilegalmente preterida.  

E também é verdade a Leirisport, extraordinário exemplo de engenharia orçamental 

e de gestão nebulosa, em polémicas desde a sua criação, que mereceu críticas 

frequentes dos vereadores da oposição, das empresas concorrentes às obras no 

Estádio, do Tribunal de Contas e da Procuradoria Geral da República, e por todos 

condenada à extinção, mesmo pela sua colega de governação, Isabel Gonçalves, que 

também é verdade que rapidamente mudou de opinião. Afinal, neste executivo, 

sempre há quem se arrependa de alguma coisa, que ajuda a desfalcar o orçamento 

camarário, comprometendo também em larga escala, qualquer veleidade de 

interesse público e social que um futuro executivo tenha. Para já não falarmos, na 

malfadada e mal contada história do gerador para o fornecimento de energia, que 

por lamentável coincidência, também pertencia ao Grupo Lena, e que nos custou 

sem qualquer necessidade, em média, mais de trezentos e cinquenta contos por dia, 

entre os inícios de Julho de dois mil e quatro e Janeiro de dois mil e seis. 

Todas estas dificuldades, serão ainda agravadas com a nova Lei das Finanças Locais. 

E então senhora Presidente, se não se arrepende do que fez, arrependa-se ao 

menos, do que ao fim de tanto tempo, ainda não fez. 

O saneamento básico em todo o concelho, que deveria ter sido uma prioridade desde 

o seu primeiro mandato, e constava, aliás, no rol das promessas, ficaram sempre 

como muitas outras, por cumprir. 

A discussão pública do PDM, que prometeu ser realizada em fins de dois mil e quatro, 

sabendo de antemão que tal não seria possível, ou a mudança da central de 

camionagem, ou a reabilitação do Centro Histórico, pese embora todos os interesses 

manifestados nesse sentido, por moradores, comerciantes e até por organizações 
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constituídas com esse propósito, efectiva e reconhecidamente cooperantes com este 

e anteriores executivos. E vamos ficar pelos et-caeteras, que o tempo já vai longo. 

Por fim, senhora Presidente, não se arrependa daquilo que queria fazer, que era, 

manter nas mãos da Valorlis e onde está, o aterro sanitário, que tão bem nos serve. 

Se em todas as ocasiões que focámos, as pessoas tivessem sido devidamente 

esclarecidas, se nesta e noutras matérias, fossem chamados realmente a participar, 

aí sim, todas as suas decisões seriam de facto legitimadas democraticamente e o 

arrependimento nunca seria por certo, para aqui chamado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhor deputado. 

O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia de Maceira, apresenta uma Moção, 

chamemo-lhe assim, que eu passo a ler: 

“A Assembleia de Freguesia de Maceira na sua reunião de 28-09-2006, como órgão 

eleito e representativo da população de Maceira, vem por este meio expressar 

perante a Assembleia municipal de Leiria um sentimento colectivo de desagrado e 

indignação relativamente à interrupção das obras de saneamento na Freguesia. 

Obras que se iniciaram há cerca de quatro anos, que têm sofrido interrupções 

sucessivas, e que também com sucessivas promessas de conclusão, têm 

condicionado o tão ambicionado desenvolvimento da Freguesia. Em consequência de 

toda esta situação, a nossa rede viária está num estado calamitoso no que respeita a 

pavimentos, o que põe em causa a segurança das pessoas que a utilizam. 

Solicita-se a esta Assembleia que exija uma explicação cabal para mais esta 

interrupção e apoie a população de Maceira, tomando as medidas necessárias para 

que o seu desenvolvimento não seja indefinidamente adiado.” 

Julgo que isto não pressupõe discussão nem votação. Mas no fim das pessoas 

inscritas falarem, passarei a palavra à senhora Presidente da Câmara, que poderá 

esclarecer alguns assuntos que entenda por bem esclarecer, sobre aquilo que vai 

sendo dito. 

A seguir tem a palavra o senhor deputado Luís Pinto. 

DEPUTADO LUÍS PINTO (PS) 
Boa noite! 

Luís Pinto, Partido Socialista. 
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Foi há poucos dias, exactamente no passado Domingo, inaugurado o pavilhão das 

Colmeias. Mais uma vez, se repetiu aquilo que seria inconcebível pensar-se que 

surgiria e que se repetiria no nosso concelho, que é, um pavilhão e um equipamento 

que visa ter uma durabilidade superior a vinte anos, não ter as dimensões mínimas 

para se praticar as modalidades oficiais, que lá se devem praticar. 

Acontece que, esta não é a primeira situação. Ao longo dos últimos anos, todos os 

pavilhões que foram feitos no nosso concelho, repetidamente caíram no mesmo erro: 

o pavilhão de Santa Eufémia, o pavilhão do Arrabal, o pavilhão dos Barreiros. 

Tendo o nosso concelho, um défice deste tipo de equipamentos, e em todos os locais 

que conheço nestas freguesias, nos mesmos locais os terrenos permitiriam que 

fossem consideradas essas medidas, e umas vezes por um ou dois metros que não 

aumentaria significativamente em nada os custos de um equipamento deste tipo, não 

nos parece fazer qualquer sentido, repetidamente cair-se neste tipo de erros. E 

pergunto de quem é a responsabilidade?  

É o pelouro do Desporto que acompanha ou não a realização destas obras? É do 

Departamento de Obras? É da Leirisport, entidade que depois gere estes 

equipamentos? Quem é que é responsável por estas situações se repetirem umas 

atrás das outras, com uma diferença de três quatro anos e termos sucessivos erros 

em todos os pavilhões? Parece-nos inaceitável e é tempo de alguém ser 

responsabilizado. Não se pode desperdiçar dinheiros públicos desta forma. Obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhor deputado. 

Tem agora a palavra o senhor deputado Nuno Santo. 

 

 

 

DEPUTADO NUNO SANTO (PSD) 
Boa noite! 

Senhor Presidente da Mesa, senhora e senhor secretário, senhora Presidente da 

Câmara, senhoras e senhores vereadores, caros deputados da Assembleia Municipal 

de Leiria. 

Venho aqui para felicitar a Câmara Municipal pelo facto de ter apoiado o Clube 

Automóvel da Marinha Grande, na realização do Rally do Centro de Portugal, que 
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teve uma prova no sopé do Castelo, que pouca utilidade tem mas pelos vistos teve 

uma utilidade digna para mostrar que é possível naquele espaço, fazer coisas boas, 

bonitas, e quero aqui deixar o repto a toda a Câmara e à vereação em particular, 

para que em próximas edições deste evento, que pode representar Leiria na Europa, 

possa haver uma maior participação para dignificar ainda mais esta região no 

desporto automóvel, que tantos adeptos tem no nosso concelho. Obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhor deputado. 

Senhor Deputado Carlos André! 

DEPUTADO CARLOS ANDRÉ(PS) 
Carlos André, Partido Socialista. 

Eu gostava de informar a Assembleia, de que, como já esperava de resto, recebi a 

resposta da Câmara Municipal ao requerimento que formulei aqui na última 

Assembleia, no que respeita à questão do gerador, toda a gente conhece, das 

piscinas municipais. E, preparava-me para fazer uma intervenção de fundo, que 

poderia fazer de qualquer forma nesta sessão. Acontece, porém, que tanto quanto 

sei, a Câmara Municipal terá deliberado enviar as conclusões do inquérito realizado, à 

Assembleia Municipal, donde eu pergunto ao senhor Presidente da Assembleia, se 

tenciona agendar o assunto para uma próxima sessão, e eu reservo a minha 

intervenção para essa altura, porque fará mais sentido. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Concerteza! Se o senhor deputado o pede, teremos que agendar. 

DEPUTADO CARLOS ANDRÉ(PS) 
Uma vez que o relatório é enviado à Assembleia, eu prefiro fazer a intervenção nessa 

altura. Muito obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Ficamos assim. Muito obrigado. 

Senhor deputado Cláudio de Jesus. 

DEPUTADO CLÁUDIO DE JESUS(PSD) 
Boa noite! 
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Senhor Presidente da Mesa, senhora Presidente da Câmara, excelentíssimos 

vereadores, caros colegas deputados. 

Venho aqui com um objectivo muito específico.  

Foi aqui lida, penso que se pode chamar moção, da Assembleia de Freguesia de 

Maceira, relativamente às obras de saneamento básico na referida freguesia, e 

gostava de deixar uma curta explicação, para a ocorrência de alguns factos, que 

estão à evidência de todos.  

De facto, as obras estão suspensas, porque o empreiteiro enviou uma carta à Simlis, 

entidade responsável pela gestão daquela obra, no passado dia onze de Setembro, 

rescindindo o contrato. Naturalmente que, temos seguido alguns procedimentos 

administrativos, que a lei nos obriga, e um deles, antes de se aceitar ou não este 

pedido de rescisão, é tentar uma negociação directa com a administração da dita 

empresa, coisa que só terá lugar no próximo dia dez de Outubro, por impossibilidade 

de agenda, nomeadamente do senhor Presidente da Administração, da dita 

construtora.  

De forma que, estamos a tentar envidar alguns esforços, para minimizar os estragos, 

que a suspensão de umas obras, que têm a ver com saneamento básico e pressupõe 

abertura de valas, esburacar de ruas, com todos os transtornos, causa à população 

que está directamente envolvida com estas obras. E queria reafirmar aqui, o nosso 

propósito de, no mais curto espaço de tempo possível, deixarmos este assunto 

solucionado, seja de que forma for. Muito obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhor deputado. 

Senhor deputado Domingos Carvalho. 

 

 

 

DEPUTADO DOMINGOS CARVALHO (CDS/PP) 
Domingos Carvalho, CDS/Partido Popular. 

Esta minha intervenção, é basicamente motivada pela intervenção do senhor 

deputado do Bloco de Esquerda. E eu, vou aqui tentar fazer a criação de uma 

imagem, daquelas imagens de choque, à semelhança daquele célebre polémico 
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anúncio, de que em Portugal, todos os anos, morrem nas estradas um avião cheio de 

crianças. 

A vereadora Isabel Gonçalves. não precisa que eu a venha defender. Agora, como é 

do conhecimento de todos, eu faço parte do CDS/Partido Popular. Nós celebrámos 

um acordo pós-eleitoral com o Partido Social Democrata e a verdade é que, presumo 

que ninguém mudou de opinião. E a tal imagem de choque é, e perdoem-me o 

exagero e o disparate da questão, mas é que custa ouvir isto de uma forma 

reiterada, imaginemos que alguém, que obviamente não quer ter um cancro, tem um 

cancro. A partir desse momento, a pessoa tem que viver com o cancro! 

Eu também, obviamente, não estou muito de acordo com o facto de a senhora 

Presidente ter dito que faria tudo igual, mas é a posição pessoal da senhora 

Presidente. E não é por isso que o CDS, passa a estar de acordo com a senhora 

Presidente. Nós temos um acordo pós-eleitoral com o Partido Social Democrata. 

Temos as nossas posições, e dentro daquilo que é a vida humana, no dia a dia, 

temos que chegar a acordos, a consensos, para que tudo vá seguindo e caminhando. 

Não vivemos em clima de guerra civil. E peço-lhe, senhor deputado, pela última vez, 

pense na questão do cancro, ou das criancinhas no avião. Não venha de novo dizer, 

que a senhora vereadora mudou de opinião, porque pelo facto de colaborarmos 

numa coligação, não mudámos de opinião. Nós temos a nossa opinião! Não podemos 

é fazer disso uma guerra. É assim que se vive em democracia, por muito que isso 

custe a muita gente. Muito obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhor deputado. 

Senhor deputado João Pereira. 

 

 

 

 

DEPUTADO JOÃO PEREIRA (Presidente da Junta de Freguesia de 
Regueira de Pontes) 
Boa noite. 

João Martins Pereira, Presidente da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes, eleito 

pelo CDS/PP. 
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Senhora Presidente, senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhores 

vereadores, senhores deputados municipais, senhoras e senhores! 

Propus numa Assembleia Municipal, a reactivação das visitas às freguesias pela parte 

do executivo da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. Foi feita uma reunião 

na minha freguesia com os Presidentes de Junta, onde compareceram vinte e quatro 

dos vinte e nove Presidentes de Junta ou representantes, no sentido de estudar um 

modelo para fazer este tipo de encontros. Por consenso optou-se pelo seguinte 

modelo de reuniões: 

1. Manter o modelo que foi adoptado nesta última reunião de trabalho entre os 

executivos das Juntas de Freguesias, jantar de trabalho a suportar por cada 

participante. 

2. Periodicidade trimestral. 

3. Realizar estas reuniões nas várias freguesias e no sistema de rotatividade. 

4. Definir em cada reunião as temáticas para o próximo encontro. 

Pretende-se assim, com estas reuniões, definir estratégias e acções para aproveitar 

recursos das Juntas de Freguesia, de Leiria, de modo a que possamos dentro do 

concelho prestar melhor qualidade os serviços que esperam os habitantes das nossas 

freguesias. Muito obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhor deputado. 

Penso que é uma iniciativa que interessa a todos, e nós na Assembleia, só podemos 

encorajar a que ,essas reuniões tenham um maior êxito possível. Muito obrigado. 

Senhor deputado Carlos André, faça favor. 

DEPUTADO CARLOS ANDRÉ(PS) 
Trinta segundos para uma nota muito simples. 

Não posso deixar de sublinhar, da intervenção que acaba de ser havida pelo líder da 

bancada do CDS, que comparou a coligação que tem com o PSD, a uma ligação a um 

cancro, e que, da parte do PSD, ninguém reagiu! 

 

DEPUTADO DOMINGOS CARVALHO (CDS/PP) 
Felizmente que fiz a proposta de passarmos a receber a gravação das Assembleias e 

o senhor deputado vai ter a oportunidade de verificar, que eu não fiz a comparação, 

porque se o tivesse feito, caía pela base a tese que eu estava a sustentar. 
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Eu defendo a democracia, logo, não posso entender que um partido democrático 

possa ser um cancro. Muito obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhor deputado. 

Senhor deputado José Augusto Esteves.  

DEPUTADO JOSÉ AUGUSTO ESTEVES (CDU) 
Boa noite senhor Presidente, senhora Presidente, senhores deputados. 

Em primeiro lugar, gostaria de lembrar que, decidimos aqui, constituir uma Comissão 

para apreciar aspectos ligados com o Plano Nacional de Ordenamento do Território e 

com o PRACE. E até hoje, não conseguimos reunir. 

Eu julgo que nas próximas ocasiões, temos que decidir logo a Comissão e quem é o 

Presidente, porque noutras circunstâncias já tem acontecido exactamente isto, não 

há da parte de quem tem a responsabilidade de liderar as comissões, que é a maioria 

que sustenta a Câmara e o executivo, de tomar a iniciativa para levar para a frente 

as coisas. E portanto senhor Presidente, a questão é esta: 

Hoje aqui, tem que se definir a data e de quem é a presidência da comissão. A 

mesma coisa em relação ao Centro Histórico, porque nós temos que pôr esta 

Assembleia também a participar, não apenas aqui no espaço público e em cinco 

minutos, mas cada um de nós gostava de participar, no sentido de contribuir, para 

que aspectos importantes da vida do concelho, possam ser tratados com mais 

profundidade e sem os constrangimentos dos três quatro minutos que aqui temos. 

A outra questão que gostava aqui de expressar com preocupação e também como 

protesto, é em relação ao encerramento do SAP do Centro de Saúde Gorjão 

Henriques. 

Eu não compreendo! Andaram-me a dizer, sistematicamente, que era necessário 

articular melhor serviços diferenciados dos cuidados primários, que era necessário 

encontrar soluções para libertar as urgências dos hospitais, defenderam teses, e hoje 

o que vejo, sistematicamente por todo o País, é encerramentos, independentemente 

de, aí poderem alguns dos técnicos, ter opinião diferente em relação às 

maternidades. 

Mas é o encerramento dos SAP’s, é a alteração do funcionamento dos centros de 

saúde, sempre no sentido da desresponsabilização do Estado e do Serviço Nacional 

de Saúde, pelo direito que todos têm à Saúde. E francamente, eu fiquei preocupado, 
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porque o Município, ou as pessoas que chegaram ao Centro de Saúde, tentaram 

junto da Câmara ouvir a sua voz e mostrar a sua preocupação, perante mais um 

encerramento. E na verdade houve um grande silêncio.  

Aquilo que eu propunha, é que esta Assembleia manifestasse o seu desacordo e o 

protesto, em relação a esta situação. Julgo que isto vai ao encontro das necessidades 

de todos. Não se trata de uma questão pessoal, porque felizmente não tenho 

recorrido ao SAP, mas sei que há pessoas que precisam. E qual é a alternativa? A 

alternativa é sempre empurrar para a clínica privada. 

O outro aspecto que eu gostava de chamar à atenção, muito rapidamente, é o 

seguinte: 

Mais uma vez se inaugura uma obra Polis. Eu digo francamente, a opção de se 

inaugurar o Rossio naquelas circunstâncias, não abona nada em favor do Polis nem 

de quem tem a responsabilidade desta matéria. Inaugurar aquela obra, julgo que é 

um bocadinho para o ridículo. Agora, eu gostava aqui de tornar a expressar o meu 

protesto, porque estamos sistematicamente a concluir obra, estamos 

sistematicamente até a inaugurar um conjunto de coisas, que afinal de contas, um 

dia hão-de vir aqui, para as aprovarmos à posteriori, quando é nossa competência 

decidir acerca destas matérias. Eu continuo a pensar que quem está certo, são 

aqueles que defendem, que os planos de pormenor e as opções em definitivo, são da 

competência desta Assembleia e não do executivo municipal. E lamento que 

continuem a fugir com esta situação. 

Por fim, tomei conhecimento que temos já a proposta definitiva do PDM, que está 

digamos no fundo, para acertos com a Comissão de Acompanhamento e está muito 

próximo da versão final. Trata-se de um processo que é sempre muito complicado, 

que exige tempo e ponderação, nomeadamente desta Assembleia que tem que o 

aprovar. Eu espero, que não apresentem aqui de um momento para o outro, sete ou 

oito calhamaços, para nós apreciarmos em meia hora ou numa hora, matéria que 

levou cinco anos a produzir.  

E portanto aquilo que eu propunha também, é que pudéssemos considerar que a 

Assembleia Municipal se constituísse em Comissão, que a Câmara Municipal aceitasse 

fornecer digamos, os dados que tem e as cartas, nomeadamente as fundamentações 

acerca das opções que tem em relação à revisão, para com algum tempo 

começarmos a acompanhar isto e naturalmente podermos depois, quando se tratar 

da decisão, estar devidamente informados, para que em consciência possamos votar. 
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Julgo que é uma proposta justa e espero que a Câmara a aceite e que permita 

também à própria Assembleia decidir nesse sentido. Muito obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhor deputado. 

Sobre os pedidos que dizem directamente respeito ao executivo, eu vou dar a 

palavra à senhora Presidente da Câmara, para dizer o que lhe aprouver sobre o 

assunto.  

Em relação à questão do encerramento do SAP, eu pergunto ao senhor deputado, se 

quer apresentar uma proposta, para que a Assembleia se pronuncie sobre essa 

questão, que eu penso que é do interesse de todos nós. 

No que diz respeito à Comissão a que se referiu, eu não me recordo. Teria que ver as 

actas da aprovação de tal Comissão e pedia-lhe que me desse essa informação 

directamente e naturalmente que, se foi aprovado, teremos que agendar para a 

próxima sessão, para que conste da ordem do dia, a eleição dessa Comissão.  

Uma vez que não consta da ordem do dia da sessão de hoje, penso que não o 

podemos decidir e também não poderá ser aprovado neste período de “antes da 

ordem do dia”. 

DEPUTADO JOSÉ AUGUSTO ESTEVES (CDU) 
Senhor Presidente, a Comissão já está constituída. Nominalmente é que não está 

constituída. Mantendo a proporcionalidade da Assembleia, é à liderança que 

compete, ao PSD. O que está por definir, é a presidência, a quem compete marcar a 

data para reunir. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Então aquilo que eu peço ao deputado Carlos Poço, é para tomar a iniciativa de o 

fazer ou então, nomear dentro da bancada da maioria, alguém que tome essa 

iniciativa de contactar os outros grupos municipais, para iniciar os trabalhos da 

Comissão. 

Então dou a palavra à Senhora Presidente da Câmara, para prestar os 

esclarecimentos que entender por bem dar. 

PRESIDENTE DA CÂMARA (ISABEL DAMASCENO CAMPOS) 
Boa noite senhor Presidente, senhores deputados, senhores vereadores, 

Comunicação Social! 
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Eu queria dar só algumas explicações, relativamente aos assuntos que aqui foram 

colocados, e vou fazê-lo pela ordem de intervenção. 

Queria dar alguma nota, sobre as diligências que foram feitas desde há cerca de oito 

anos a esta parte, relativamente aos edifícios devolutos, de que o senhor deputado 

João Cunha falou, e muito bem. 

Há projectos que foram apresentados, em termos de utilização destes edifícios. O 

DRM tem um projecto, no sentido de vir a ser um Museu de Arte Sacra, e existe uma 

intenção da Diocese, em associação com a Câmara, de ali instalar este equipamento, 

aproveitando o espólio riquíssimo que a Diocese tem.  

Em relação ao Convento dos Capuchos, a nossa proposta era instalar lá um Centro 

de Ciência Viva. Relativamente à Carreira de Tiros dos Marrazes, era apenas a sua 

devolução, mais que justa, à Freguesia dos Marrazes, mas têm sido infrutíferas todas 

as diligências feitas. Se há alguma instituição, das muitas que infelizmente não 

funcionam, é a Direcção Geral do Património do Estado. Efectivamente não funciona, 

porque não tem qualquer agilidade no sentido de desenvolver diligências para alienar 

os equipamentos que estão sobre a sua alçada, e um pouco por todo o País se vão 

degradando os edifícios públicos, o que dá efectivamente uma imagem errada. Isto é 

transversal a qualquer Governo. Eu já passei por variadíssimos governos e as 

diligências têm sido feitas com todos os governos, ao mais alto nível, e até hoje 

foram infrutíferas essas diligências. E portanto, é bom que esta Assembleia ajude 

também, em conjunto, levantando a sua voz para podermos vir a ter algum sucesso 

nessas diligências. 

Segunda nota, relativamente à intervenção do senhor deputado Carlos André sobre a 

questão do gerador. 

O que leu efectivamente foi verdade. A Câmara tomou uma deliberação, por 

unanimidade, no sentido de o relatório que foi elaborado pela senhora vereadora e 

também administradora da Leirisport ser enviado à Assembleia Municipal, para que a 

Assembleia, com base naquele documento e fazendo as diligências que entender 

necessárias, venha naturalmente a tratar do assunto e a tomar a decisão que 

entender, tendo em contas as características e as competências fiscalizadoras que 

este órgão tem relativamente à Câmara. Foi essa a decisão e portanto, julgo eu por 

aquilo que depreendi, que será um assunto para agendar numa próxima Assembleia. 

Muito em breve esse relatório, que aliás o senhor deputado já tem porque quando o 
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solicitou fiz-lhe chegar cópia desse mesmo relatório, chegará formalmente ao senhor 

Presidente da Assembleia, para o mesmo ser analisado. 

Relativamente à informação do senhor deputado Vitorino Pereira, queria só dizer que 

compreendo perfeitamente, que o senhor deputado não esteja de acordo com as 

opções e as estratégias que foram tomadas, porque temos visões das coisas 

completamente diferentes. Felizmente, espero eu, que o povo de Leiria nunca esteja 

sujeito às suas visões e à sua estratégia. É isso que eu faço votos. 

Agora, o que eu lamento, e o senhor já não é a primeira vez que o faz, é que nas 

suas intervenções deixe ficar insinuações, coisas no ar, ideias um pouco obscuras. 

Isso é que eu acho que é de lamentar. Se o senhor tem algumas situações concretas, 

para além das dúvidas, para além das insinuações, apresente os casos concretos. 

O Bloco de Esquerda, aliás, e desculpem-me o desabafo político, mas tenho que o 

fazer, é useiro e vezeiro, em termos nacionais também, em dar a ideia de que a 

seriedade chegou ali e parou. Só há um partido sério em Portugal! Só há militantes 

desse partido que são sérios. Tudo o resto é um conjunto de incompetentes, para 

não dizer coisas piores, e portanto, compreendo a sua intervenção política. O senhor 

não tem que estar de acordo com as opções, é perfeitamente legítimo que assim 

seja, assim se faz a democracia, agora o que não compreendo são essas insinuações 

que deixa no ar. É bom que as prove, que traga provas, que consulte os processos, 

que analise as coisas e que não deixe ficar as ideias no ar, sem serem devidamente 

fundamentadas.  

Só uma nota final, relativamente à sua intervenção, e até porque é importante para 

esclarecer. 

A cobertura do saneamento básico no concelho de Leiria, desde que eu assumi as 

responsabilidades na autarquia, subiu de 33% para 75%, em termos de população 

servida. É apenas uma nota. 

Também uma nota final, relativamente à intervenção do senhor deputado José 

Augusto Esteves. Estamos de acordo com todas as sugestões que fez, em relação às 

comissões, à questão do PDM, estamos perfeitamente receptivos a dizer aquilo que 

temos feito neste momento, e portanto, que esta Assembleia colabore, que vá 

conhecendo. Como o senhor disse é um assunto sensível e com alguma delicadeza, é 

bom que vão conhecendo, porque vão ter que aprovar, vão ter que se pronunciar 

sobre a proposta e estou absolutamente de acordo que isso aconteça. 

Relativamente à questão do Rossio, eu só lhe queria dar uma nota. 
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O Rossio não foi inaugurado. A única coisa que aconteceu foi o restabelecimento do 

trânsito na via principal, para evitar mais constrangimentos, a todas aquelas pessoas 

que sofreram efectivamente durante as obras. Foi apenas isso que aconteceu. 

O Rossio, se vier a ser inaugurado, e provavelmente nem vem porque não é 

apanágio nesta Câmara fazer grandes inaugurações, mas se vier a ser inaugurado, 

naturalmente que é depois das obras do jardim, dos canteiros, do Largo do Papa, 

etc., estarem concluídas. 

A outra nota, é dizer que o projecto do Rossio foi apresentado aqui nesta Assembleia, 

julgo que na sessão em Santa Eufémia, as pessoas conheceram-no. E dizer-lhe por 

fim que também nós nos angustiamos com o atraso e com a dificuldade que temos 

em aprovar planos de pormenor e instrumentos de planeamento neste País. Tudo 

levava a crer que à volta dos planos de pormenor ligados ao programa Polis iria 

haver uma agilidade muito maior, mas nada disso veio a acontecer. Andamos há um 

ano à espera que se reuna a Comissão Técnica de Acompanhamento. Isto só para 

terem uma noção em relação a um dos planos de pormenor. E portanto, algo 

perfeitamente desmotivador neste País é fazerem-se instrumentos de planeamento. 

E o mesmo tem acontecido com os planos de pormenor Polis. Tomáramos nós que 

antes de avançar para as obras, que têm sido na sua maioria ou quase na totalidade 

obras em espaço público, todos os planos estivessem aprovados nesta Assembleia. 

Era assim que devia ser.  

Não tem sido assim, havia necessidade naturalmente de aproveitar os fundos 

comunitários que estavam alocados ao programa Polis, e teve que se ir fazendo, na 

lógica da intervenção no espaço público, porque quando há intervenção em espaço 

privado, com obrigação de algumas expropriações, não temos plano de pormenor 

aprovado. Aliás, temos um único plano de pormenor, que já foi aqui aprovado e 

publicado. Os outros são entraves completos, a ponto de lhe dizer que estamos há 

um ano à espera da reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento, que não tem 

capacidade de resposta para os inúmeros planos que estão a ser feitos pelo País fora. 

É de lamentar e aquilo que eu peço é, efectivamente, todas as influências que possa 

haver no sentido de virem a alterar a legislação, porque por vezes a legislação pode 

não ser tão complicada assim, mas depois na prática, é de facto algo muito 

complicado que acontece para a provação destes planos. 

Tenho notícia e isso pode ser bom, que a intenção do Governo, nomeadamente o 

Ministério da tutela, é alterar parte deste intrincado legislativo. Era essa a ideia, no 
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segundo semestre de dois mil e seis. Até agora nada apareceu. Esperemos que até 

ao fim do ano isso apareça e que permita agilizar, como digo, instrumentos de 

planeamento, que são fundamentais para a gestão do território e cada vez mais têm 

que ser feitos. 

Senhor Presidente se me permitir, dou a palavra à senhora vereadora Isabel 

Gonçalves para dar a resposta relativamente ao pavilhão das Colmeias. 

ISABEL GONÇALVES (VEREADORA DO PELOURO DO DESPORTO) 
Muito obrigada. 

Cumprimento o senhor Presidente e a Mesa, a senhora Presidente da Câmara e os 

senhores vereadores, e os senhores deputados. 

O pavilhão das Colmeias é mais um espaço de qualidade para a prática desportiva. E 

eu entenderia, que aqui nos estivéssemos a congratular, por termos aberto mais um 

espaço, mais um pavilhão no nosso concelho, para a prática desportiva. Mas parece 

que tal não acontece, às vezes parece-nos, que é uma chatice mais um pavilhão, que 

afinal não está bem marcado.  

O pavilhão da Colmeias, está devidamente marcado para a prática das modalidades 

de Futesal. Ainda que tendo as dimensões mínimas, são as dimensões aprovadas 

pela FIFA, para esta modalidade, que dão para jogos internacionais - trinta e oito por 

dezoito.  

Está marcado para a prática do Basquetebol e para a prática do Voleibol, foram as 

modalidades que foram tidas como necessárias para aquele pavilhão, mas realmente 

não está marcado para a prática do Andebol, que julgo que é isso que preocupa o 

senhor deputado Luís Pinto. A marcação para a prática do Andebol poderá ser feita, 

quando se necessitar daquele pavilhão para jogos. Como sabe, é apenas corrigir 

algumas linhas, porque passará a ter que ter, quarenta por vinte. 

Há duas coisas que eu gostaria de dizer aqui: 

O projecto do pavilhão, o caderno de encargos e o programa de concurso, tal como 

ele foi executado, foi aprovado em reunião de Câmara, ainda no executivo anterior, 

em que estavam representados o PS e o PSD. Foi aprovado por unanimidade e nessa 

altura, ninguém do PS disse nada, em relação ao projecto. 

Finalmente, em breve no nosso concelho e felizmente, nós teremos mais dois 

espaços e esses sim, também preparados para o Andebol, que prevemos que 

venham a ser, para além da prática do andebol, também preparados para outras 

práticas desportivas polivalentes. E só gostava de deixar aqui uma nota: 
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A ASAL, tem um pavilhão para construir e esperemos que o construa em breve. A 

Câmara, concerteza pela parte do Desporto, vai ser chamada a apoiar e fazemos 

votos para que esse fique bem feito, para a prática de todas as modalidades. E já 

agora, a ASAL, é a Associação de Solidariedade do Académico de Leiria, da qual o 

senhor deputado Luís Pinto, é Presidente da Direcção. Muito obrigada. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigada senhora vereadora. 

Penso que terminamos aqui, mas antes vou dar ainda a palavra ao senhor deputado 

Luís Pinto. Faça favor! 

DEPUTADO LUÍS PINTO (PS) 
Luís Pinto, Partido Socialista. 

Naturalmente senhora vereadora, que a minha intervenção não foi feita na qualidade 

de Presidente do Académico. Não é nessa qualidade que aqui estou, e, aliás, tenho 

imenso cuidado em não misturar ambas as situações. 

De qualquer forma, lamento que na sua explicação, não me tenha falado sobre o que 

é que se passou com o pavilhão dos Barreiros, com o pavilhão do Arrabal e com o 

pavilhão de Santa Eufémia. E dizer-lhe também que, nenhum dos vereadores do 

Partido Socialista, podia seja em que executivo for, votar contra uma situação, 

porque naturalmente quando é feita a análise e a aprovação do projecto, não vem lá 

a dizer qual a dimensão das marcações. E é evidente, eu comecei por dizer isso, que 

todos nos congratulamos quando nascem equipamentos deste tipo, porque como eu 

disse, o nosso concelho tem um défice deste tipo de equipamentos. O que é 

importante é que se saiba, e que haja alguém, que acompanhe e se responsabilize 

pela sua qualidade, porque não faz sentido, nomeadamente no Andebol, e a senhora 

vereadora sabe, que havia e há clubes à espera desse pavilhão, para a prática do 

Andebol. E que neste momento, é tradicionalmente uma das modalidades maiores do 

concelho de Leiria, aliás, Leiria é a segunda cidade do País em Andebol. E com o 

desaparecimento do pavilhão de Leiria, os únicos pavilhões camarários onde se pode 

praticar andebol, é o pavilhão da Gândara, que está adstrito à Sesmarias e à 

Freguesia de Marrazes, e é o pavilhão Correia Mateus, com condições muito 

deficitárias.  

Como sabe, há equipas do concelho, representadas ao nível da elite do Andebol, que 

não têm pavilhões camarários onde possam praticar competições oficiais, e portanto, 
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não faz sentido, com este tipo de necessidade e com a avaliação que é necessário 

fazer. Ainda que tivesse sido planeado, e a senhora vereadora sabe tão bem quanto 

eu, que não foi decisão autárquica nem de ninguém, excluir o Andebol ou outra 

qualquer modalidade, daquele pavilhão. Não foi uma opção. Foi uma falta de 

acompanhamento, foi uma incorrecção, que levou àquela situação, portanto não foi 

um factor de decisão, porque se o fosse também era uma decisão errada, porque 

neste momento, é uma das principais se não a principal modalidade, a seguir ao 

futebol, mais representada por Leiria, e que não tem condições para a prática em 

pavilhões oficiais em Leiria. E de facto, com o alargamento destes pavilhões pelas 

freguesias, conseguiu-se mais locais para treino, embora com custos elevadíssimos 

para os clubes, mas onde não se podem praticar competições oficiais. Nem de 

iniciados nem dos escalões da formação. Obrigado 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhor deputado, fica registado o pedido. 

 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA (ISABEL DAMASCENO CAMPOS) 
Senhor Presidente, se me dá licença, só para fazer aqui um pequeno esclarecimento. 

O pavilhão dos Barreiros não é municipal. O senhor deputado Luís Pinto já disse isso 

duas vezes. É de um clube, teve apoio, mas não é nosso. É apenas para esclarecer 

esta questão. 

Relativamente ao resto, não há dúvida nenhuma, a senhora vereadora já deu os 

esclarecimentos necessários.  

Neste momento, não é preciso fazer rectificação das marcações, mas há outra falta 

de clareza na linguagem que utiliza. Isto é, dá ideia que o pavilhão não chega. Não é 

o pavilhão! O pavilhão tem a dimensão certa. É a marcação no solo, que foi feita 

para outro tipo de modalidade. Diz o senhor que seria bom que abrangesse as 

modalidade todas. Tem razão concerteza, e para isso, serão feitas as devidas 

correcções a seu tempo. Mas não me parece que isto seja um problema tão 

incomum, ou uma coisa tão estranha, que dê uma discussão na Câmara ou na 

Assembleia Municipal. E fica novamente aqui o meu apelo.  
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Eu sei que o senhor não está aqui em nome do Académico. É deputado municipal. 

Mas nós não podemos dissociar. E seria óptimo, que o Académico fizesse um 

pavilhão para a prática dessa modalidade que é o Andebol, porque seria o pavilhão 

de excelência em Leiria para o Andebol. E nós cá estamos para o apoiar. 

  

ORDEM DO DIA 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Eu tenho aqui, a pedido da Câmara Municipal, um ponto para acrescentar à ordem do 

dia. Presumo que não terá muita discussão, mas o Regimento impõe, que ele seja 

aceite por uma maioria de dois terços, para inclusão na ordem do dia.  

O pedido é para autorização de abertura de concurso público de empreitada, para 

construção do M|i|mo – Museu de Imagem em Movimento, por dar lugar a encargos 

orçamentais em ano que não é o da sua realização. 

A senhora Presidente pretende dar uma explicação? Faça favor. 

PRESIDENTE DA CÂMARA (ISABEL DAMASCENO CAMPOS) 
A empreitada do Museu da Imagem, do M|i|mo, que vai ser como é sabido na zona 

do ex-RAL 4, junto à Igreja de S. Pedro, estava prevista do ponto de vista 

estratégico para ser uma obra do programa Polis, e para isso tinha financiamento. 

Como sabem, a Sociedade LeiriaPolis, extingue-se no final deste ano, embora fique 

com uma comissão liquidatária até meados de dois mil e sete. Não houve tempo útil 

da sociedade de lançar esta empreitada, derivado ao facto de ter havido uma imensa 

complicação com as escavações arqueológicas para elaboração do projecto. É então 

intenção da Câmara lançar esta empreitada. Com que verba? 

Com a verba que transita da Sociedade LeiriaPolis para a Câmara, que não é 

suficiente para toda a empreitada, e com uma candidatura ao Plano Operacional da 

Cultura, que irá complementar o diferencial de verba. Para isso é necessário fazer 

uma revisão ao Plano e ao Orçamento, porque esta verba não estava, nem como 

acção nem como verba disponível, prevista no Plano e Orçamento de dois mil e seis, 

na medida em que se pensava que iria ser feita pela Sociedade LeiriaPolis. 

Para se fazer a candidatura ao Plano Operacional da Cultura tem que estar prevista 

para anos seguintes, uma determinada verba. O que aqui se veio pedir autorização é 

se a Assembleia permite que se avance com esta candidatura, fazendo correcção ao 

Plano e ao Orçamento. 
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PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhora Presidente. 

Eu recordo que apenas estava a pedir autorização à Assembleia, para incluir este 

ponto na ordem do dia. 

Se ninguém se opõe e não há discussão, ficará agendado como ponto n.º 22 da 

ordem do dia. 

Vamos passar ao período da “ordem do Dia”. 

 

 

 

Pergunto se alguém pretende discutir este documento? 

1. SUBSCRIÇÃO DA DECLARAÇÃO DO 4.º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA – 

Apreciação; 

Senhor deputado José Augusto Esteves! 

DEPUTADO JOSÉ AUGUSTO ESTEVES(CDU) 
Para dizer, que nós subscrevemos esta matéria, mas subscrevemos, conscientes de 

que é uma declaração de boa intenção, porque o que na realidade a declaração não 

expressa, é uma coisa muito importante. É que, a gestão da água e a propriedade da 

água, deviam ser matéria, digamos, de domínio público, e o que aqui não é claro, é 

se a água deve ou não deve ser uma mercadoria. E quando a água começa a ser 

uma mercadoria e quando estas declarações muito bem intencionadas não clarificam 

absolutamente nada acerca daquilo que é central, nós damos o nosso aval, mas com 

a ideia de saber a pouco. 

E digo-vos francamente que, talvez com esta declaração, fosse o momento de ouvir, 

ate porque sabemos que andam para aí intenções de privatizar a água no concelho 

ou na área metropolitana de Leiria, quem está de acordo os princípios desta 

declaração, viesse aqui dizer, como nós que estamos de acordo com esta declaração, 

que jamais aceitaremos em nome daquilo que esta declaração defende, de 

transformar a água que é um bem público essencial, é um bem que certamente as 

populações estimam porque sabem que só com ela poderão ter direito à vida, possa 

ser privatizada, e que seja em função dos rendimentos de cada um, que as pessoas 

tenham direito a este bem tão essencial a todos nós. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhor deputado. 
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Eu suponho que aqui há um problema de linguagem, naturalmente. Mas aquilo que 

resta saber, é se a água é um bem comercial, ou se aquilo que custa, é apenas a 

gestão do bem. 

Senhora Presidente deseja intervir? Faça favor! 

PRESIDENTE DA CÂMARA (ISABEL DAMASCENO CAMPOS) 
Eu penso que era importante dar aqui algum esclarecimento. face à intervenção do 

senhor deputado José Augusto.  

Eu desconheço em absoluto que haja essa intenção. Aliás, as minhas posições 

públicas sobre esta matéria são conhecidas. Subscrevo que a água é um bem público 

e não concordo com a privatização da água. É a minha opinião e portanto aqui a 

estou a manifestar, respondendo ao seu repto. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Fica feito o esclarecimento, embora, seja colateral ao assunto que aqui temos. 

Eu chamo à atenção, que esta declaração é uma Declaração do 4º Fórum Mundial e 

que nós, naturalmente, não a podemos alterar. Mas aceito as preocupações 

expressas pelo senhor deputado. 

Se mais ninguém quer usar da palavra, eu pergunto se a Assembleia Municipal está 

disposta a subscrever esta Declaração do 4º Fórum Mundial da Água? 

Quem vota contra? 

Quem se abstém? 

A Assembleia Municipal de Leiria, delibera por unanimidade, subscrever a 

Declaração do 4º Fórum Mundial da Água, apoiando a subscrição da Câmara 

Municipal. 

 

2. LOCALIZAÇÃO DOS ATERROS SANITÁRIOS DAS EMPRESAS VALORLIS

E RESILEI – APRECIAÇÃO DA MOÇÃO ENVIADA PELA COMISSÃO

“AMBIENTE SAUDÁVEL”; 

 

 

 

 

Sobre este assunto, foi recebida uma carta do senhor Presidente da Assembleia de 

Freguesia da Barosa, que contesta o processo tal como está e junta algumas 

fotografias sobre locais relacionados com os aterros localizados naquela freguesia, e 

uma carta da Valorlis, que não sei se houve tempo de distribuir aos senhores 

deputados, já que ela é datada do dia vinte e seis. Terá chegado ontem ou 
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anteontem ao gabinete de apoio à Assembleia Municipal, naturalmente não será 

possível lê-la aqui, tem muitas páginas, mas eu li-a há uma hora atrás, e contesta 

ponto por ponto, as razões apontadas no documento que os senhores deputados 

receberam da Comissão “Ambiente Saudável”. 

Eu não sei se estaremos em condições de poder discutir este ponto, dada a ausência 

de contestação por parte da Valorlis, suponho que não está presente nenhum 

representante. Mas tendo em conta também, a carta enviada pela Assembleia de 

Freguesia da Barosa, que é muito clara, na medida em que contestam o facto, 

sobretudo porque a rotatividade de dez anos, que era pressuposta existir na 

localização do aterro, não está a ser cumprida, o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia da Barosa representando os seus cidadãos, queixa-se dos inconvenientes 

que esta localização lhes traz! 

O senhor deputado José Augusto Esteves deseja usar da palavra sobre esta questão? 

Faça favor! 

DEPUTADO JOSÉ AUGUSTO ESTEVES(CDU) 
Trata-se de uma moção, de um conjunto de cidadãos, que diz que está em 

desacordo que aquele aterro fique ali, porque tem graves inconvenientes ambientais 

para a Saúde Pública, E vem dizer, que inclusive, estaria em desacordo, com um ser 

um centro de transição. 

A primeira coisa que eu gostava de dizer é o seguinte: 

Talvez fosse mais justo discutir este ponto dois, depois de discutirmos o ponto três, 

porque há ali, na decisão anterior, muita resposta certamente, às questões que 

colocam. E depois, trata-se efectivamente, ao contrário daquilo que o senhor 

Presidente disse, se a Junta de Freguesia toma essa decisão não é de contestação, 

mas no fundo, vem secundar essa ideia, de que aquilo tem prejuízos para a 

freguesia. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Desculpe mas eu não disse isso. Eu disse que era contestar a decisão de manter lá o 

aterro.  

DEPUTADO JOSÉ AUGUSTO ESTEVES(CDU) 
Então peço desculpa! 
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Senhor Presidente, aquilo que eu propunha, no caso concreto, é que primeiro 

discutíssemos o ponto três, e portanto, invertêssemos a situação. E a partir daí, 

vamos discutir o resto. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Sim senhor! Estão todos de acordo? 

Então passamos ao ponto três. 

 

 

 

Senhor Presidente, deseja fazer um esclarecimento prévio sobre este assunto? 

2. VALORLIS – ATERRO SANITÁRIO – Apreciação discussão e 

votação; 

O senhor deputado Carlos Poço quer intervir? Faça favor! 

DEPUTADO CARLOS POÇO (PSD) 
É sobre a condução dos trabalhos. Era propor, que este ponto fosse apenas 

apreciado e discutido e não houvesse lugar a votação, porque sobre este assunto, a 

Câmara tomou uma deliberação, que vai ser explicada, e não vem alterar nada 

àquilo que estava estabelecido num acordo de há dez anos. E portanto, é nosso 

entendimento, que não é necessário haver votação, porque não há nenhuma 

alteração. Portanto, a Assembleia Municipal, não necessita de tomar uma posição 

sobre o assunto. O assunto mantém-se como está. Eventualmente seria necessário, 

se a Câmara propusesse alterar algo a um contrato que foi estabelecido há dez anos. 

Só para terminar, dito de outra forma.  

Por precaução, a Câmara agendou com votação, porque podia ser necessário haver 

votação. Tendo em consideração a decisão que a Câmara tomou, é absolutamente 

desnecessário haver votação, no nosso ponto de vista. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Vamos então proceder à apreciação e discussão deste ponto. 

Faça favor senhor deputado Carlos André. 

DEPUTADO CARLOS ANDRÉ (PS) 
Carlos André, Partido Socialista. 

Senhor Presidente, o PSD faz legitimamente um ponto de ordem à Mesa, que afinal 

não é um ponto de ordem, é uma sugestão de correcção da ordem de trabalhos.  
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A ordem de trabalhos diz – apreciação, discussão e votação. O PSD propõe que se 

elimine a palavra votação. Está a propor uma alteração à ordem de trabalhos.  

É ou não é senhor Presidente? Suponho que isto é claro! 

Em primeiro lugar, as alterações às ordens de trabalhos, deveriam ser apresentadas 

no início da sessão e não em cima da discussão do ponto. 

Em segundo lugar, não nos parece a nós correcto, que seja coarctado o nosso 

direito, eu acrescento, o nosso dever, de ratificar aquilo que a Câmara decidiu. 

Mas afinal, quem é que tem medo de votar? Eu acho que às vezes há medo de dizer 

a opinião a este respeito. O que está aqui em causa, é uma coisa simples, que teve a 

unanimidade da Câmara Municipal. Os nove vereadores votaram favoravelmente 

uma decisão, pede-se à Assembleia Municipal que concorde com ela, porque é que 

não havemos de concordar se é assim tão simples? Porque é que nos querem 

impedir de dizer “estamos de acordo” ? 

Desculpem, mas, como dizia o meu pai, “desconfio de que estou desconfiado”. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Bem, em conformidade com o Regimento, essa alteração só poderá ser feita com o 

acordo de dois terços dos membros da Assembleia, e não os havendo, obviamente 

que, não vamos sequer discutir o assunto. E portanto, teremos que fazer uma 

votação. 

Vamos pôr à discussão e logo veremos o que é que dá. 

Alguém se quer inscrever para a discussão do ponto número três? 

Faça favor senhor deputado Daniel Carvalho. 

DEPUTADO DANIEL CARVALHO (Presidente da Junta de Freguesia da 
Barosa) 
Boa noite a todos. 

Senhor Presidente da Mesa, senhores secretários, senhora Presidente da Câmara, 

senhores vereadores, senhores deputados, Comunicação Social. 

Muito se tem falado da continuação ou não do aterro sanitário que há dez anos e 

depois de muita discussão, foi aceite instalá-lo na zona da Quinta do Banco, 

confinando com os limites da Freguesia da Barosa, numa cabeceira de linha de água, 

que atravessa os lugares do Picheleiro, Vale Frade e que vai ao Rio Lis.  

Acompanhei nesse mandato, há dez anos, a aprovação do mesmo na Assembleia 

Municipal. Depois de muita pressão política e para substituir a lixeira que há quinze 
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anos existia no local, a Barosa também aceitou o aterro sanitário que inicialmente se 

pretendia que fosse para vinte anos, e após muita discussão, foi aceite por um 

período de dez anos e passado esse tempo reverteria para o Município, onde seria 

construída uma zona de lazer. 

Mesmo contra a vontade popular, uma da condições em que foi subscrito o acordo 

parassocial, no sistema de rotatividade, foi aceite sem contestação. Toda a gente 

tem o direito de não querer o lixo à porta, mas tem a obrigação de o tratar. Pelo que, 

é justo, que passado o prazo, seja iniciado noutro concelho. E é com bastante 

agrado, que a minha freguesia acolheu a decisão municipal, da não continuidade do 

aterro, no local onde se encontra. 

Com esta decisão, o executivo municipal prestou um importante serviço ao nosso 

concelho, e em particular à Barosa e aos Parceiros. E é com decisões como esta, que 

na verdade são avaliados aqueles que dirigem os destinos do nosso concelho. 

Não entendo como é que alguns Presidentes de Câmara, não querem honrar os 

compromissos assumidos pelas suas autarquias, o que é lamentável. 

Na comunicação social, tem vindo a público que, quem tem o poder de decisão, é a 

Valorlis. A ser verdade, é assunto para perguntar, para que é que serve o acordo 

parassocial aprovado na Câmara e na Assembleia Municipal? 

Gostaria de perguntar, ao excelentíssimo senhor Presidente da Assembleia, se o que 

é aqui aprovado, pode ser alterado pela maioria dos accionistas da Valorlis? 

Toda a população da Barosa está preocupada com estas notícias e vem dar todo o 

seu apoio à deliberação da Câmara, em fazer cumprir o acordo, e vai continuar 

atenta à evolução deste assunto, porque já cumprimos com as nossas obrigações, 

que foi durante dez anos, receber o lixo dos outros concelhos. 

Eu queria também dar aqui uma nota em relação à Resilei. 

Não tem a ver com este ponto, mas é uma chamada de atenção, porque é uma 

questão que também nos preocupa - a localização neste momento da Resilei.  

E por isso, queria manifestar nesta Assembleia a minha preocupação, porque quando 

a Resilei foi licenciada, foi para receber os lixos industriais banais. E o que consta, é 

que tem recebido todo o tipo de lixos, inclusivamente lixos contaminados, do qual 

nós pensamos, que não foi licenciada para esse efeito. 

Pelo que, apelamos a esta Assembleia, que venha a decidir, que não sejamos sempre 

os mesmos a receber os lixos de todos, porque também pensamos que não foi 

licenciada para tal. Muito obrigado. 
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PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhor deputado. 

Agora tem a palavra a senhora deputada Ana Elisa Santos. 

DEPUTADA ANA ELISA SANTOS(PS) 
Ana Elisa, Partido Socialista. 

Senhora Presidente, senhores vereadores, senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, muito boa noite a todos. 

Em primeiro lugar, queria dar os parabéns aos vereadores do Partido Socialista, 

porque realmente, conseguiram chamar a maioria do executivo camarário ao bom 

senso e a modificar a sua opinião perante este problema. 

Independentemente da posição assumida pelo Partido Socialista, sobre este ponto, 

queria solicitar alguns esclarecimentos.  

Em primeiro lugar, vamos admitir que votamos todos a favor do acordo e que se de 

facto a posição certa, é estar contra o aterro a continuar no mesmo local e se é 

melhor posição ele ir para outro concelho, quero colocar uma questão à senhora 

Presidente da Câmara. 

Como é que a senhora Presidente da Câmara explica, que em nome de todos os 

leirienses, deu o aval na compra de um terreno de cem hectares, há um ano atrás, e 

que custou vários milhares de euros, se o aterro era para sair do sítio onde está 

presentemente? Em nome de que interesse público, foi tomada esta posição? 

Negócios imobiliários? Produção florestal ? E pode-me dizer, que compraram o 

terreno de cem hectares, porque realmente o proprietário, só vendia o terreno de 

cem hectares. Mas gostaria que me explicasse! 

A questão número dois, é dirigida à vereadora Isabel Gonçalves. 

Como é que a senhora vereadora, compatibiliza a sua decisão como administradora 

da Valorlis, e depois, vem para o executivo camarário dizer, que o aterro deve ser 

retirado? 

Questão número três e não mais importante! 

As duas questões anteriores foram de ordem política, sendo a próxima questão de 

cariz diferente mas bastante importante. 

Como podemos observar, na comunicação social, os senhores Presidentes da Câmara 

Municipal de Pombal e Marinha Grande, não querem que o aterro vá para os seus 

concelhos, dizendo mesmo, o Presidente da Câmara da Marinha, que se verificar que 
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o aterro for para o seu concelho, ficará no mesmo sítio, ou num outro local, 

confinante ao local onde está agora o aterro. 

Como sabem, de acordo com a dimensão da população, o aterro iria para Pombal, se 

for pela dimensão de produção do lixo, irá para a Marinha Grande. E se com isto 

tudo, esta questão que poderá ir para os tribunais, com providências cautelares para 

cá e para lá, ficarmos com este assunto deveras importante, a aguardar decisão 

jurídica? 

Sabemos, que a célula de depósito do lixo da Valorlis, só tem capacidade para mais 

um ano. E não existindo nenhum aterro a cinquenta quilómetros, que tenha 

capacidade para assegurar o depósito do lixo, gostaria de colocar a questão ao 

executivo camarário, qual será o Plano B que a Câmara Municipal de Leiria tem, para 

resolver este problema de saúde pública de todos os municípios? Onde vamos colocar 

o nosso lixo se isto acontecer? Porque é que este problema, também, não foi 

solucionado há dois ou três anos atrás, como deveria ter sido resolvido, e só agora é 

que veio para a praça pública? 

Finalmente, queria terminar com o seguinte: 

Dez anos depois, de os Governos seguirem políticas ambientalistas, vamos 

novamente assistir a um retrocesso total sobre este processo? Qual a solução que 

temos para os leirienses, que votaram em nós para os defendermos nesta 

Assembleia Municipal? 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhora deputada. 

Agora teria a palavra o senhor deputado Vitorino Pereira, mas ,a senhora Presidente 

entende que foi interpelada directamente, e portanto, é correcto que responda 

agora. 

PRESIDENTE DA CÂMARA (ISABEL DAMASCENO CAMPOS) 
Agradeço-lhe muito senhor Presidente, porque acho oportuno neste momento falar. 

Senhora deputada, eu fico indignada com a sua intervenção. Não tenho outras 

palavras!  

Este processo foi um processo tratado desde o princípio pondo completamente de 

lado os partidos que nós estamos a representar na autarquia. Não houve um passo 

que eu tivesse dado, uma decisão que tivesse tomado, uma pergunta que tivesse 

que fazer, que não fosse concertado na Câmara no seu todo. Fizemos seguramente 
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pelo menos cinco a seis reuniões à volta deste assunto, e começou com muito mais 

tempo do que a senhora deputada julga.  

Nós começámos a tratar deste assunto no início do ano de dois mil e seis. Fizemos 

variadíssimas reuniões sempre no colectivo, porque eu entendo que este assunto é 

um assunto que deve ser tratado com seriedade e que deve estar completamente 

por cima das questões politico-partidárias.  

Os senhores deputados do Partido Socialista, têm várias oportunidades para fazer 

política partidária, mas este assunto foi por mim desde o princípio entendido, que 

nunca devia ser tratado como uma questão politico-partidária. 

E portanto, quando a senhora chega aqui e faz a intervenção que faz, está a 

partidarizar um assunto que este executivo, e volto a dizer no seu todo, nunca 

partidarizou. Desde o princípio! E nós devemos saber distinguir aquilo que deve ser 

partidarizado, daquilo que não deve ser partidarizado.  

Há assuntos que efectivamente são superiores, como a senhora disse e muito bem, 

são de interesse público, são de interesse colectivo, e devem ser tratados como tal. 

Foi assim que ele foi tratado e foi assim que fomos ouvindo os senhores Presidentes 

de Junta. Foi assim que fomos ouvindo as populações das respectivas freguesias, foi 

assim que fomos fazendo reuniões com as populações, foi assim que fomos ouvindo 

as respectivas Assembleias de Freguesia, foi assim que fomos ouvindo a Valorlis, foi 

assim que fomos tratando disto tudo, até que chegou o momento de ser tomada uma 

posição da Câmara Municipal. E foi feito, com base em todos estes elementos, 

estudos da Valorlis, estudos da Comissão Ambiente Saudável, ouvidas as populações, 

ouvidas as Assembleias de Freguesia e as Juntas de Freguesia, e foi nesse contexto 

que, depois disto tudo se ter passado, foi feita uma reunião entre todo o executivo 

dentro deste princípio, de que não há aqui questões politico-partidárias, uma 

discussão completamente aberta, medindo os prós, contras, vantagens e 

desvantagens, porque tudo isto tem vantagens e desvantagens. Se fosse uma 

decisão assim tão fácil de se tomar, já teria sido tomada há muito mais tempo, sem 

termos estado com todo este cuidado. E em conjunto e por unanimidade, chegámos 

a esta conclusão. É assim que eu julgo que se devem tratar os assuntos.  

Agora, o que eu acho muito estranho, é que tendo isto sido tratado desta maneira, 

com este cuidado, com este rigor, com este envolvimento, até estamos com dois 

Presidentes de Junta de partidos diferentes, o que me dá muito mais à vontade, 

foram tratados exactamente da mesma maneira, ouvidos ao mesmo tempo, até lhe 
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digo mais, eu falei com os líderes parlamentares de todos os partidos aqui presentes, 

para ouvir a opinião deles antes, para saber qual era a sensibilidade deles, e 

transmiti a esses mesmos líderes parlamentares desta Assembleia qual tinha sido a 

decisão da Câmara e o porquê desta decisão. E portanto, se há assunto que tivesse 

sido tratado (senhora deputada, desculpe mas eu estou sobretudo a falar para si e 

acho que é alguma indelicadeza a senhora estar a falar para o lado), com cuidado, 

este foi um deles. Como digo, envolvendo inclusivamente os líderes parlamentares, 

que não teria essa obrigação mas eu achei que era um assunto de tal maneira 

transcendente, do ponto de vista partidário, que falei com o deputado José Manuel 

Silva, com o deputado Vitorino Vieira Pereira, falei com o deputado José Augusto 

Esteves, falei com o deputado Carlos Poço e com o deputado Domingos Carvalho. 

Todos eles ouviram a posição inicial e portanto não acho correcto que um assunto 

destes, tratado da maneira como foi tratado, decidido com a seriedade com que foi 

decidido, com uma discussão aberta e franca em reunião de Câmara, e que teve essa 

decisão que os senhores aí têm, seja aproveitado do ponto de vista politico-

partidário. 

Eu digo-lhe uma coisa, ficaria muito triste que o meu partido fizesse isso. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhora Presidente. 

Tem então a palavra o senhor deputado Vitorino Pereira. 

DEPUTADO VITORINO PEREIRA(BE) 
Vitorino Vieira Pereira, Bloco de Esquerda 

Há aqui um pequeno problema. É que nós já tínhamos preparado a intervenção e 

nessa intervenção, entendíamos que estavam ligados e que era correcto votar a 

apreciação da moção enviada pela Comissão Ambiente Saudável e a questão do 

aterro sanitário. De qualquer maneira, está dentro dos cinco minutos. 

O tema que nós vamos aqui falar, é sobre a apreciação da moção enviada e do aterro 

sanitário. 

Impressiona-nos, o facto de estas problemáticas só se encontrarem agora a ser 

objecto de discussão pública. Facto que, infelizmente, não aconteceu ao longo de 

quase vinte anos, em quadros bem mais gravosos que os actuais, quer pelas 

condições em que o lixo era armazenado na antiga lixeira, quer pelo desrespeito que 

existia e em alguns casos ainda existe(note-se o caso da malfadada Ribeira dos 

06-09-29 AM   36 



 

Milagres) pelas populações, para com o meio ambiente e para com as leis do País 

neste domínio. 

Assim e relativamente à moção da Comissão Ambiente Saudável, importa esclarecer 

que, encaramos com preocupação, o facto de existirem fortes indícios que por trás 

da mesma, existe uma manipulação por parte de inconfessáveis interesses 

económicos, sobretudo porque a provar-se tal facto, se respeitam os cidadãos que a 

subscreveram, não só pela manipulação em si, mas porque os passos dados para os 

escutar, parecem obedecer exclusivamente aos mencionados interesses. Tanto mais 

que, até agora, já lá vão uns largos anos e as populações daquelas áreas não foram 

tidas em conta, ou solicitadas a pronunciar-se, o que era ainda mais gravoso quando 

aquela área era apenas uma lixeira, nem tão pouco houve movimentos por parte 

desta para contrariar a situação.  

Consideramos que há dados na moção, que carecem de prova documental fidedigna, 

sendo que, por exemplo, o argumento que o aterro estaria a contaminar as águas da 

Barosa e dos Parceiros, foi já refutado através de um estudo hidrogeológico, 

coordenado pelo Prof. Luís Ribeiro, do Centro de Geo-Sistemas do Instituto Superior 

Técnico, onde se conclui que, não se têm verificado nos últimos anos, indícios de 

contaminação da água subterrânea com origem no Aterro Sanitário, como a 

qualidade da água subterrânea do aquífero superficial na área de influência das infra-

estruturas da Valorlis, tem vindo a melhorar significativamente, desde o 

encerramento da antiga lixeira e entrada em funcionamento do aterro sanitário. 

Penso que consideramos respondido este assunto. 

Relativamente à localização do aterro sanitário da empresa Valorlis. 

A efectivar-se a mudança, conforme posição, inacreditavelmente na nossa opinião, 

tomada por todos os partidos que fazem parte da vereação, CDS, PS e PSD, não 

curando agora de apreciar as mudanças de posição que tiveram entretanto, e ao 

problema de ser possível, apesar da votação camarária e desta Assembleia, no 

sentido da deslocação, a não aprovação da transferência do aterro pela maioria da 

empresa. Tal facto não terá um impacto ambiental positivo, antes pelo contrário, 

uma vez que será sempre necessário existir em Leiria/Marinha Grande, uma estação 

de transferência tal como já acontece, por exemplo, na Batalha/Porto de Mós, uma 

vez que sendo Leiria e Marinha Grande os dois maiores produtores de resíduos da 

área de abrangência da Valorlis, o volume de tráfego dos resíduos iria manter-se. 

Além de que, o lixo seria armazenado sem tratamento, até se transferirem em 
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condições perniciosas, menos adequadas e com os correspondentes riscos para o 

ambiente, do que se colocado em aterro sanitário. 

O facto de serem estes dois concelhos os mais poluidores, e portanto, os que em 

princípio devem suportar um ónus maior, leva-nos a pensar que seria vantajoso 

económica, social e ambientalmente, não proceder à deslocalização dos resíduos do 

aterro. Tanto mais que, ao fazê-lo, quer queiramos quer não, estaríamos a descurar 

a mais valia de saber das entidades envolvidas neste processo, em termos técnicos e 

mesmo de segurança, bem como, o investimento no equipamento instalado e nos 

cem hectares em terrenos limítrofes. Acrescente-se ainda o facto, que o aterro 

sanitário, é apenas uma das valências da Valorlis que no geral tem, como manto de 

acção e recolha selectiva, triagem, valorização e tratamento dos resíduos sólidos 

urbanos, da Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém, Pombal e Porto de Mós, com 

um desempenho e uma entrega que não podem ser desvalorizados. 

Ao contrário do que acontecia nas anteriores lixeiras existentes nos concelhos acima 

citados, até mil novecentos e noventa e seis, a deposição de resíduos é feita com 

critérios rigorosos do ponto de vista técnico e de controle, sendo que as suas infra-

estruturas, possuem uma impermeabilização de fundo, o que impossibilita a 

contaminação dos solos e águas subterrâneas, sendo dotadas também de um 

sistema de drenagem e tratamento de águas lixiviantes, que depois são tratadas em 

ETAR, e de um sistema de captação e tratamento de gases, área em que a Valorlis é 

pioneira, pelo aproveitamento do metano e a sua conversão em biogás para 

produção de energia. 

Assim, e na linha do exposto, apreciamos a acção da Valorlis e do seu desempenho 

desde mil novecentos e noventa e seis, no que se refere à reciclagem e tratamento 

de resíduos sólidos urbanos, reconhecendo o papel que teve na eliminação do cenário 

catastrófico que eram as lixeiras a céu aberto. 

Serviço de reconhecida qualidade, não deve, não pode, ser trocado por um de 

qualidade desconhecida, mas que será de certeza absoluta muito mais poluente e 

onerosa. Calcula-se que nos vai custar por ano, só o transporte dos resíduos para 

Pombal, cerca de quinhentos mil euros, sendo que em Pombal, o lixo não é 

reciclável. 

Por muito que isto custe em popularidade, que resulte em perda de votos, o 

interesse dos munícipes numa matéria tão sensível, que implica bom ambiente e 

saúde pública, deveria estar em primeiro lugar. Por isso, votamos sem qualquer 
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medo ou complexo, a favor da manutenção do aterro sanitário, coragem que, 

infelizmente, e embora sabendo que a razão nos assiste, não tiveram os partidos 

maioritários da região, que parecem estar mais preocupados com os votos nas 

freguesias limítrofes, do que nos interesses do ambiente das populações, que uma 

vez mais caem num logro, saem enganadas, deixando-se iludir pelas aparências, 

comendo gato por lebre, ou tomando a nuvem por Junho. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhor deputado. 

Tem agora a palavra o senhor deputado Carlos Poço. 

DEPUTADO CARLOS POÇO (PSD) 
Carlos Poço, do PSD. 

Senhor Presidente, senhora Presidente da Câmara, excelentíssimos senhores 

vereadores, senhores deputados. 

Eu estou deveras surpreendido com a posição que começa a ser indiciada e que foi 

declarada pelo Partido Socialista. Estou igualmente indignado, porque nós 

acompanhámos este assunto, tal como a senhora Presidente expôs, na qualidade de 

partido político. Fomos acompanhando a evolução, fomos sendo informados, e, 

quisemos tratar isto, como um assunto que não fosse partidário, um assunto de 

interesse do nosso concelho, e foi dessa maneira que foi conduzido, como um 

interesse profundo do nosso concelho e que não fosse utilizado como uma bandeira 

política de qualquer partido.  

Há aqui duas posições claras neste assunto: Há uma questão técnica e há uma 

questão política. Se formos para a questão técnica, não há grandes prejuízos, de 

facto, na manutenção do aterro sanitário onde está. Houve qualidade, houve 

melhoria de qualidade do aterro desde que deixou de ser lixeira, aliás, acabámos de 

ouvir algumas explicações que foram constatadas localmente e com as quais 

estamos de acordo na parte técnica. Mas, há uma outra questão que envolve as 

populações e nós, temos que também ser solidários para com as populações 

afectadas.  

E nesse sentido, temos que tomar uma decisão política. E politicamente, entendemos 

que, é oportuno a transferência deste aterro sanitário para outro concelho que não o 

nosso. E este entendimento, foi um entendimento que nós percebemos que também 

era a Câmara, no seu conjunto, envolvendo os três partidos, que estavam a ter uma 
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decisão política, de não continuar por mais dez ou quinze anos, a colocação do aterro 

sanitário no mesmo local. Traz alguns acréscimos de custos, evidentemente, à 

população do concelho, mas, politicamente, entendemos que é oportuno cumprir 

aquilo que está no contrato que foi celebrado há dez anos, isto é, chegar ao fim 

deste período e ser transferido para outro concelho. É assunto que a nós, no âmbito 

do nosso concelho, não nos importa se é o concelho de Pombal, se é o concelho da 

Marinha Grande. Alguém vai tratar de resolver essa questão. Não importa.  

Nós, Assembleia Municipal de Leiria, temos que estar preocupados com aquilo que 

nós representamos, o nosso concelho. E nesse sentido, surpreende-nos as 

perguntas. Não há seriedade política na forma como foram colocadas as questões 

pelo Partido Socialista e deixa-nos completamente indignados. 

Nós estamos a defender aquilo que entendemos politicamente mais correcto para as 

populações do nosso concelho. Não temos medo de votar. Eu já estou a explicar o 

nosso ponto de vista, que entendemos que era este o ponto de vista do conjunto dos 

partidos que estão representados na Câmara Municipal. Nós até sabíamos, porque 

constou, que o Partido Socialista queria abster-se na decisão, não queria tomar 

posição e portanto, surpreende-nos, que agora esteja a levantar questões, que nada 

têm a ver com uma questão real, verdadeira e séria, do problema do aterro 

sanitário. 

Lamentamos esta posição do Partido Socialista, que não esperávamos de um partido 

responsável. Muito obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhor deputado. 

Tem a palavra agora, o senhor deputado Pedro Biscaia. 

DEPUTADO PEDRO BISCAIA (PS) 
Boa noite. 

Pedro Biscaia, eleito pelo Partido Socialista. 

Antes de entrar propriamente nesta questão, gostava de dizer olhos nos olhos, à 

senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isabel Damasceno, que, sinceramente, estou a 

ficar sem paciência para os ralhetes que a senhora Presidente nos brinda. E já não é 

a primeira vez. Também estou a ficar um pouco exasperado, com a prioridade 

absoluta que é dada à intervenção da senhora Presidente, e inclusivamente, na 
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definição de regras desta Assembleia. Esta Assembleia é soberana e é ao senhor 

Presidente da Mesa que compete liderá-la. 

A senhora Presidente ficou muito indignada, com o eventual aproveitamento político. 

Mas o que é certo, é que às perguntas objectivas formuladas pela deputada Ana 

Elisa, disse nada.  

Primeiro: 

A Câmara Municipal de Leiria, em devido tempo, deu ou não deu o seu acordo à 

aquisição do terreno dos cem hectares? 

Segundo: 

A Câmara Municipal de Leiria, tem ou não um Plano B, em caso de haver dificuldades 

no cumprimento do acordo parassocial? 

Estas são duas perguntas objectivas, que eu ainda não ouvi aqui a resposta. 

Por outro lado, e neste intróito, que digo que o faço sem gosto, é uma coisa que eu 

não gosto é este tipo de discussão, mas tenho que o fazer, em meu nome pessoal e 

em nome da bancada que represento. (Já agora senhor deputado Carlos Poço, de 

facto, quanto à seriedade e lisura políticas, nós sabemos que o senhor é um bom 

exemplo a seguir.) 

Em relação àquilo que nos traz aqui, que é a decisão da saída do aterro da Valorlis, 

eu pessoalmente, fiquei muito satisfeito com a decisão tomada na Câmara Municipal 

de Leiria. Até por uma razão. É que na moda da contenção orçamental e da 

racionalidade económica, que por vezes perpassa por todos os partidos, pelos órgãos 

de comunicação social, etc., não tem havido lugar para os custos ambientais a que 

as populações foram sujeitas pela Valorlis, e com a lixeira anterior. Portanto, acho 

um bom princípio, a partilha da solidariedade. 

Agora, além da resposta àquelas perguntas que foram aqui levantadas pela deputada 

Ana Elisa, parece-me, como já disse aqui o senhor Presidente da Junta de Freguesia 

da Barosa, que agora a questão fundamental, é o acompanhamento e fiscalização da 

actividade da Resilei, e quais os limites do licenciamento, que tanto quanto eu sei, há 

inclusivamente os limites temporais, que não estão suficientemente definidos. É até 

dar! Será assim? Tenho dúvidas. 

E portanto, embora fique satisfeito com a decisão tomada pela Câmara Municipal, 

pelas razões que enumerei, acho que há ainda questões que merecem ser 

esclarecidas. Muito obrigado. 
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PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Senhor deputado Carlos Poço pediu a palavra para defesa da honra? Faça favor! 

DEPUTADO CARLOS POÇO (PSD) 
É lamentável, que seja feita aqui uma insinuação, um insulto pessoal, por parte de 

um deputado municipal. 

Eu pedia ao senhor deputado, que especificasse e não deixasse insinuações sobre a 

minha seriedade pessoal ou política, que diga concretamente, em que é que eu não 

fui sério. E mais, por muito menos grave do que isto, houve um Presidente da 

Câmara que foi condenado em Tribunal, por ter dito muito menos do que aquilo que 

o senhor acabou de dizer. Eu gostaria que o senhor especificasse, em que é que eu 

não sou sério, em que é que a minha honra está afectada... 

DEPUTADO PEDRO BISCAIA (PS) 
Eu disse que era um bom exemplo! 

DEPUTADO CARLOS POÇO (PSD) 
Isso está a insinuar algo!  

Agradecia que o senhor especificasse ,em que é que a minha honra, neste momento, 

pode estar em causa neste concelho. 

Então, teremos que tratar disto, porque é uma questão pessoal, uma questão de 

honra, noutras instâncias. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Para esclarecimento e pela ordem em que foi pedida a inscrição, falam agora: 

O senhor deputado Cláudio de Jesus, depois o deputado Domingos Carvalho, o 

senhor Presidente da Junta de Freguesia de Parceiros e depois o senhor deputado 

José Augusto Esteves . A senhora deputada Ana Elisa prescinde da palavra? Sim 

senhora! 

 

 

 

DEPUTADO CLÁUDIO DE JESUS (PSD) 
Eu gostava de deixar aqui algumas notas, relativamente a este assunto, não sem 

antes fazer aqui uma parêntesis, para vos assegurar que, a forma como a senhora 
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Presidente e o executivo conduziram todo este assunto, foi de total transparência e 

espírito de abertura, para uma discussão franca e aberta sobre esta matéria. 

Eu também gostava de deixar a informação à Assembleia, que, durante oito anos e 

meio, até há pouco mais de um ano atrás, eu exerci funções de direcção e de 

administração, na empresa que agora é alvo de avaliação. E portanto, acho que 

posso e devo dizer alguma coisa sobre esta matéria. Há aqui questões levantadas, 

nomeadamente pelo grupo do Partido Socialista, que carecem de reparo. 

Em aproximadamente no ano de dois mil e dois, as datas não as tenho de cor, a 

administração foi incumbida de estudar pelos municípios, a continuidade ou não, do 

aterro sanitário na zona do concelho de Leiria, ou, a sua transferência, assegurando 

assim o acordo parassocial que tinha sido celebrado em mil novecentos e noventa e 

seis por todos os municípios. Nessa altura, foi diria eu, o acordo possível. E digo isto, 

porque eu participei na feitura desse dito acordo, para que se conseguisse implantar 

uma solução para tratamento de resíduos na nossa região. E portanto, estudámos 

vários cenários, andámos muito tempo a estudar esta matéria, posso assegurar-vos 

que na minha vida profissional, já gastei alguns anos dessa vida (que não sendo 

muito longa já tem pelo menos quinze anos), a estudar essa matéria. Estudámos 

várias localizações e apresentámos, à Assembleia Geral de Accionistas, Municípios 

muito concretamente, o resultado a que tínhamos chegado. 

Os resultados a que tínhamos chegado, é que seria muito mais caro, naturalmente, 

fazer a infra-estrutura no concelho de Pombal, do que mantê-la, obviamente, nas 

imediações da actual, que está num eixo que tem cerca de dois terços da produção 

total de resíduos sólidos urbanos, dos seis Municípios da Alta Estremadura. 

Esta constatação conjugada com a necessidade de se entrar num processo evolutivo 

de tratamento dos resíduos sólidos urbanos, por força de directivas comunitárias que 

nos obrigam a retirar a matéria orgânica do lixo e tratá-la de uma forma adequada, 

potenciando o valor que ela tem, produzindo assim mais biogás, mais formas de 

tornar rentável todo o lixo que aparentemente não teria grande valor, conduziu a que 

a Assembleia Geral da empresa, desse instruções à administração, para começar a 

negociar terrenos, em locais relativamente próximos daquele, com o objectivo de, vir 

numa primeira fase, passados dois anos, a instalar a dita Central de Valorização 

Orgânica de Resíduos, que é, digamos, uma fábrica de processamento da matéria 

orgânica e que tem que ter necessariamente, como qualquer infra-estrutura de 

tratamento de resíduos, acoplado um aterro sanitário de apoio. 
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Não há instalação nenhuma de tratamento de resíduos, que não tenha como fim 

último, um aterro sanitário. Uma central de incineração tem, uma central de 

combustagem tem, uma central de valorização orgânica também tem. O aterro 

sanitário, pode ser em si o processo de tratamento. É um processo de tratamento 

dito tradicional, não é muito avançado, faz-se normalmente nos países que não têm 

grandes recursos económicos e hoje em dia já não se faz em Países da Europa 

Central. Isso nem sequer se põe em questão. 

E portanto, a Administração, tratou de adquirir um terreno, que teve que ter cem 

hectares, porque o terreno identificado reunia excelentes condições, e, a família 

proprietária, só o vendia como um todo, não vendia uma parcela, precisando na 

altura de pouco mais de uma dezena de hectares, para a central de valorização 

orgânica. E foi por isso que se adquiriu, no final de Dezembro de dois mil e quatro, o 

dito terreno. 

Eu, na minha vida profissional, tenho assistido muitas vezes, àquilo que é vulgar 

chamar-se, o fenómeno de “nimby”. Este fenómeno, é um fenómeno que emergiu 

nos Estados Unidos nos anos sessenta, significa “not in my backyard”, ou seja, “no 

meu quintal não”. Quando nós tratamos destas questões, da resolução de problemas 

de saneamento básico, de infra-estruturas de tratamento de resíduos, tão 

necessárias às populações, toda a gente acena com a cabeça e diz que sim, que são 

um bem para todos. Quando procuramos uma localização para elas, toda a gente diz 

que não imediatamente, quando se lhe diz que vai ficar relativamente próximo da 

sua habitação. É isso que este fenómeno significa. 

Naturalmente entenderão, que num cenário muito mais técnico do que político, eu, 

se me perguntarem a minha opinião, digo-vos claramente que é muito melhor para a 

nossa região, termos o aterro sanitário novo ou com a central de valorização 

orgânica acoplada, nas imediações do actual aterro. Não tenho a mínima dúvida 

disso! E oxalá, o tempo não me dê razão. 

Temo ainda que, passemos de um fenómeno dito de “nimby”, a um fenómeno que o 

senhor Secretário de Estado do Ambiente apregoava, nos seus discursos, em mil 

novecentos e noventa e seis, noventa e sete e noventa e oito, que era o fenómeno 

“bannana”, que significa, na tradução, “built absolutely nothing near anyone or 

anywhere”, isto é, “não construir nada perto de nada nem de ninguém”. Tenho dito!  

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Obrigado senhor deputado. 
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Segue-se o senhor deputado Domingos Carvalho. 

Antes da intervenção do senhor deputado, eu chamo a atenção a alguns deputados 

que aqui vejo presentes, que não assinaram a lista de presenças. 

DEPUTADO DOMINGOS CARVALHO (CDS/PP) 
Domingos Carvalho, CDS/Partido Popular. 

Depois da seriedade de intervenção, do senhor deputado Cláudio de Jesus, senhora 

Presidente, vai-me desculpar mas, o senhor deputado Vitorino Pereira já foi ao aterro 

sanitário ver como aquilo era, o senhor deputado José Augusto Esteves já sabia 

informações sobre o PDM, que diabo! Nós é que somos o parceiro, não sabemos 

nada destas coisas e nem vamos a lado nenhum. Como é que é senhora Presidente? 

Senhor deputado Carlos André e bancada do Partido Socialista, agora sou eu que 

“desconfio que estou desconfiado”, parafraseando o seu pai. 

Eu fiquei sem perceber, na intervenção da senhora deputada Ana Elisa, porque é que 

alguém era merecedor de parabéns. E fiquei sem perceber, porque é que alguém 

teria direito a parabéns. Penso que a sua intervenção, começou por parabenizar os 

vereadores do Partido Socialista, porque teriam feito levar à razão, a maioria do 

executivo, no sentido de fazer cumprir o acordo parassocial. E se tivesse terminado 

aqui, eu entenderia, havia alguém, que tinha umas ideias supinamente rubicundas 

numa matéria, e veio alguém iluminado e com o apoio de uma sapiência especial, 

induzir estas pessoas a mudar de opinião.  

Aparentemente, o que estraga tudo, são depois as perguntas que faz no fim, porque 

eu esperaria, no mínimo, que, nomeadamente, havendo um vereador, foi um dos 

subscritores do acordo parassocial, não estivesse nada por prever no acordo 

parassocial, que foi assinado e subscrito pelos Presidentes de Câmara na altura.  

Já não consigo entender os parabéns que foram apresentados ao Partido Socialista. 

Não há um vereador, da Câmara Municipal de Leiria, que subscreveu este acordo 

parassocial? Pronto! 

As perguntas que são feitas, relativamente à questão do Plano B e do aval para a 

compra de terrenos, têm a ver com uma situação que tem a ver e que me foi 

explicada. E eu, devo dar nota de que, de facto, a senhora Presidente nos convocou 

a todos para reuniões, na sequência do que aqui foi expresso. É uma matéria que eu 

não domino e portanto, fio-me seriamente no que os técnicos dizem, a minha ideia 

de base era, sim senhora, o lixo correr a vez a todos e todas essas ideias. 

Aparentemente, a questão da lixeira, lixeira não aterro sanitário, porque tem a ver 
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com este tipo de evoluções, que é extremamente importante, para mim que sou 

leigo, eu chamo lixeira por ignorância, mas a verdade é que, hoje, já não é uma 

lixeira, estamos muito à frente desse conceito. Temos todo uma trabalho que tem 

sido feito, que permite ter ali uma unidade industrial, e a partir daí, eu fiquei, até 

pela questão económica, que essa também me preocupa profundamente, não digo fã 

porque não é uma questão de ser fã, mas pensei que havia uma solução que 

contentava genericamente a todos.  

Mais! 

Foi-me também dito, que, obviamente, e essa é uma preocupação que nós tínhamos, 

porque de facto ter o lixo no backyard não é bom para ninguém, haveria 

compensações para quem tem de facto o lixo no “backyard”, no seu quintal. 

E portanto, senhora deputada, eu basicamente, queria-lhe pedir que me explicasse o 

seguinte: Se o tal acordo parassocial não tem as soluções para o problema e 

portanto, pode haver providências cautelares e todo um conjunto de problemas, 

então, os parabéns, foi pelos vereadores do Partido Socialista, terem contribuído 

para arranjarem um problema para todos nós? Se não se importa explique-me, mas 

como se fosse mesmo muito burro. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhor deputado. 

Tem a palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia dos Parceiros. 

DEPUTADO JOSÉ MATIAS FILIPE (Presidente da Junta de Freguesia de 
Parceiros) 
José Carlos Matias, Presidente da Junta de Parceiros. 

Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, senhores secretários, senhora Presidente 

da Câmara, senhores vereadores, senhores deputados, Comunicação Social. 

Eu vou ler aqui a posição tomada pela Assembleia de Freguesia de Parceiros, na 

sessão de vinte e um de Julho de dois mil e seis: 

“Considerando que o acordo parassocial assinado pelas Câmaras Municipais de Leiria, 

Pombal, Ourém, Marinha Grande, Porto de Mós, Batalha e pela Empresa Geral de 

Fomento AS, foi devidamente ponderado aquando da sua assinatura, a Assembleia 

de Freguesia de Parceiros, considera que o acordo deverá ser cumprido no que diz 

respeito à rotatividade dos aterros pelos concelhos signatários e pelo período de dez 

anos aí considerado. 
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A Assembleia de Freguesia considera ainda que, aquando do encerramento do aterro 

sanitário situado nesta freguesia, a estação de transferência não deverá permanecer 

no local. Sendo vinte e nove freguesias do concelho de Leiria, também aqui, deverá 

por uma questão de equidade social, vigorar o princípio da rotatividade. 

Por outro lado, por todo o espaço de tempo que exceder o do acordo parassocial, dez 

anos, a Freguesia de Parceiros deverá ser ressarcida na proporção do período de 

tempo decorrido, até ao seu encerramento.” 

Muito obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhor deputado. 

Tem a palavra o senhor deputado José Augusto Esteves. 

DEPUTADO JOSÉ AUGUSTO ESTEVES (CDU) 
José Augusto Esteves, PCP. 

Eu, fui daqueles que decidiu (aqui há cerca de dez anos atrás) sobre esta matéria, e 

portanto recordo-me, inclusive, de toda a tramitação, posso não ter muito bem 

presente tudo, aceitar deixar no nosso quintal, um aterro sanitário, com a condição 

de, mais tarde, ir para o quintal de outro. 

E portanto, em relação a esta matéria, quando a senhora Presidente da Câmara me 

pediu para vir dar conta e justificando inclusive, as razões técnicas, que há bocado 

aqui foram colocadas, nomeadamente mais as económicas do que o impacto que 

tinham, porque em qualquer lado se podem fazer as mesmas coisas que se fazem 

ali, do ponto de vista da salvaguarda ambiental, eu disse-lhe que, se as populações 

não contestassem, se as populações aceitassem, não éramos nós que íamos pôr o 

problema, tendo em conta que, havia, digamos, condições mínimas, mas que não 

achava bem, que as populações do nosso concelho tivessem que sistematicamente 

arcar com a responsabilidade de ter que recolher os lixos de toda a gente.  

E portanto, disse-lhe também, que não era uma decisão definitiva nossa, mas que 

nesta matéria, o que era importante para salvaguardar os interesses das populações, 

era cumprir o que estava acordado. E o que estava acordado, era a rotatividade 

disto. Independentemente, de tecnicamente, aquela ser uma boa solução, ou, terem 

o conjunto dos Presidentes, que estão na Associação de Municípios, considerado a 

possibilidade e concertado, em determinada altura, uma solução. 
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E também me lembro, que o concelho que explicitamente lá está, é o de Pombal, a 

menos que, o tenham riscado do acordo parassocial que aqui veio. Mas era esse o 

primeiro que lá estava. Ainda me recordo.  

O que não aceito e digo já aqui, por aquilo que já vi na comunicação social, é que 

chantageem, em relação ao concelho, porque então há um Plano B e esta decisão 

tem que também ser tomada pela Assembleia Municipal.  

É que, não há lixos de ninguém aqui e no nosso aterro sanitário vão levar para lá os 

nossos. E desunhem-se. É que não pode haver situações de chantagem. Então não 

há um acordo? Porque é que não tomaram medidas atempadamente? Naturalmente 

não as tomaram, porque havia a ideia de uma solução técnica naquele sentido. Mas, 

tenham paciência, nós não podemos aceitar agora, que venham dizer, que Leiria tem 

que ficar com o lixo de toda a gente ab aeterno. 

Daí que, nós estamos de acordo com a decisão de unanimidade do executivo 

municipal. Os vereadores do Partido Socialista decidiram bem, os vereadores do PSD 

decidiram bem, os vereadores do CDS/PP decidiram bem, e nós, estamos com essa 

decisão. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhor deputado. 

Nós temos que encerrar aqui esta discussão, penso que estamos esclarecidos sobre o 

assunto. O senhor deputado Carlos André pediu um minuto. Faça favor! 

DEPUTADO CARLOS ANDRÉ (PS) 
Vou de facto ser muito rápido senhor Presidente e a questão é muito simples.  

Eu vou ater-me à questão de fundo, não vou entrar em algumas querelas que houve 

aqui, embora me permita sublinhar apenas uma questão: 

Ninguém, nesta Assembleia, nem a Câmara, nem a sua Presidente, nem nenhum 

deputado municipal, têm em si próprio, a autoridade para reconhecer, o que é que é 

de interesse partidário e o que não é, nesta casa. Cada um de nós, faz 

partidariamente os seus juízos de valor, porque nos apresentámos em eleições, em 

listas de partidos políticos. Eu já disse isso aqui uma vez, digo isso nem que seja mil 

vezes. E portanto, esta é a regra! Quem não queria, não vinha. Esta é a nossa regra 

de ouro. 

Quanto à questão de fundo que está aqui, quero apenas deixar claro a seguinte 

posição: 
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Há dez anos atrás, quando se tomou a decisão de localizar o aterro sanitário naquele 

local, criaram-se expectativas à população daquele local, que dez anos depois, o 

aterro saía dali. Estas foram as expectativas que foram criadas. E durante dez anos, 

um após outro, nunca ninguém disse, que essas expectativas iam ser contrariadas. 

Cumpre-nos, portanto, respeitar um acordo, a menos que, haja razões objectivas 

para ele ser desrespeitado. Essa é a razão única, para nós tomarmos aqui uma 

decisão.  

E portanto, eu termino, fazendo uma proposta clara, porque seguramente que o 

senhor Presidente vai perguntar o que é que vamos votar. 

Eu faço uma proposta clara: 

Que esta Assembleia Municipal, apoie a decisão tomada por unanimidade, na Câmara 

Municipal! 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhor deputado. Terei isso em conta . 

A senhora vereadora Isabel Gonçalves, foi interpelada pela senhora deputada Ana 

Elisa Santos e quer prestar esclarecimentos. Faça favor! 

VEREADORA ISABEL GONÇALVES (REPRESENTANTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA VALORLIS) 
Muito obrigada senhor Presidente. 

Uma vez que fui interpelada directamente pela senhora deputada Ana Elisa, é apenas 

para esclarecer, que efectivamente faço parte do Conselho de Administração da 

Valorlis, em representação da Câmara Municipal de Leiria. E, justifica-se, dessa 

forma, que eu tenha votado também na Câmara Municipal de Leiria, para que se 

cumpra o acordo parassocial. 

Dizer ainda só, que, não é por estar com esta função ou com aquela, num local ou 

noutro, que deixo de assumir a responsabilidade que tomei para com as populações 

de Leiria. E sendo o CDS sozinho ou em acordo com o PSD, o nosso compromisso é a 

defesa das populações do concelho de Leiria.  

O CDS não muda de opinião! Já aqui foi dito hoje. Muito obrigada. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhora vereadora. 

Senhora Presidente faça favor! 
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PRESIDENTE DA CÂMARA (ISABEL DAMASCENO CAMPOS) 
Senhor Presidente, só uma nota prévia, porque eu entendo esta Assembleia como 

um local de debate, em que todos dizemos aquilo que pensamos e aquilo que nos vai 

na alma. E para isso precisamos de ter paciência. Que eu a não tenha, ainda se 

percebe, porque já ando aqui nestas assembleias há nove anos, mas o senhor 

deputado Pedro Biscaia chegou agora. E apelava-lhe, que tivesse paciência, mesmo 

que de vez em quando não gostasse de ouvir aquilo que eu digo, como eu, se calhar, 

também não gosto de ouvir aquilo que o senhor diz. Era só este apelo que eu fazia. É 

que todos tenhamos paciência para nos ouvir uns aos outros, porque esta 

Assembleia é um fórum de discussão e um fórum de debate e todos temos o direito 

de dizer aquilo que nos vai na alma e que pensamos. E quando as coisas que 

ouvimos não correspondem à verdade dos factos, naturalmente temos o direito de 

nos indignar e a indignação faz parte da democracia. Foi exactamente a minha 

manifestação de indignação para com a senhora deputada Ana Elisa, que não é 

exactamente o pensamento dela, é efectivamente aquilo que em reuniões chegam à 

conclusão, que é importante ser dito. 

De qualquer das maneiras, julgo que relativamente a este assunto já ficou entendido 

qual foi a forma de o tratar. E eu só tenho pena é que não esteja hoje presente o 

senhor deputado do Partido Socialista, José Manuel Silva, a quem eu, 

obrigatoriamente, na minha opinião, sendo ele o cabeça de lista da Assembleia 

Municipal me dirigi todas as vezes para falar deste assunto.  

Acredito que não tenha havido alguma sintonia dentro do Partido Socialista, pelas 

funções que ele desempenhava, e que não vos tivesse posto a par das várias 

conversas sobre isto. Mas a verdade é que as houve, como as houve com os outros 

líderes de bancada desta Assembleia. Como disse, tentei gerir isto de uma forma 

completamente abrangente, de uma forma de defesa do interesse colectivo e foi 

nesse sentido que foi tomada a decisão na Câmara. 

Relativamente às perguntas que fez sobre o terreno, julgo que o senhor deputado 

Cláudio respondeu, mas é só para esclarecer, porque ouviram-se na comunicação 

social coisas que não são verdade.  

Não foi a Câmara de Leiria que comprou o terreno, quem comprou o terreno foi a 

Valorlis, que como é sabido tem capital social da Câmara de Leiria, como tem das 

outras Câmaras, mas o sócio maioritário é o Estado, através da EGF. Naturalmente 
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que acho que esta questão do terreno não é problema nenhum. Se o terreno não for 

preciso, é transaccionável. Julgo que não há aqui nenhuma questão. 

Uma segunda nota, um bocado na sequência da intervenção do senhor deputado 

Vitorino Pereira. 

Se ler a deliberação da Câmara, no que diz respeito ao chamado aproveitamento de 

terceiros dos terrenos, fica o assunto resolvido. A Câmara deliberou também que a 

classificação dos terrenos se mantenha conforme está previsto no actual PDM. Isto 

para evitar qualquer tipo de entendimento, enfim, menos correcto sobre o assunto. 

Também um esclarecimento complementar, relativamente à Resilei. 

Nessa mesma reunião de Câmara, foi discutido o assunto da Resilei.  

A Resilei, ao contrário da Valorlis, é uma empresa privada que ali está instalada e o 

seu licenciamento de instalação competiu ao Ministério do Ambiente, numa lógica de 

tratamento de resíduos de uma forma regionalizada.  

Foi um concurso lançado na altura em que ainda era Ministro do Ambiente, o actual 

Primeiro Ministro, porque era um homem e julgo que ainda é, sensível a estas 

questões, e portanto a Resilei ganhou o concurso para tratar este tipo de resíduos 

banais da Região Centro. Ficou localizada em Leiria, naquele local, tendo em conta 

também o contributo de resíduos que esta região tem para o conjunto da Região 

Centro. 

A Resilei foi autorizada até dois mil e onze, é o que está previsto. E foi também 

decidido, nessa mesma reunião (não consta aqui nesta deliberação porque esta 

deliberação era muito específica sobre a Valorlis e não quisemos misturar a Valorlis 

com a Resilei), foi também deliberado por nós, em termos de parecer, porque a 

Câmara de Leiria apenas tem que emitir parecer não tem que licenciar, que não 

permitiríamos a ampliação da Resilei, quer do ponto de vista físico quer do ponto de 

vista temporal. Isto é, esticar no tempo a permanência daquela unidade.  

E foi determinado também que, por analogia e na sequência daquilo que tem vindo a 

acontecer permanentemente, a Câmara continuaria a exercer junto do Ministério do 

Ambiente a pressão necessária para que aquela unidade fosse devida e 

suficientemente fiscalizada, no que se respeita ao seu funcionamento e para aquilo 

que foi licenciada. Isto é, o Ministério do Ambiente tem obrigação de fiscalizar, de 

controlar, para saber se os resíduos que ali vão parar são efectivamente os resíduos 

autorizados. É esse o nosso papel. Muito obrigada senhor Presidente. 
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PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhora Presidente. 

Eu penso que estamos esclarecidos e portanto, é altura de avançarmos nos 

trabalhos. 

Eu informo a Assembleia, de que, a inclusão na ordem do dia da moção enviada pela 

Comissão “Ambiente Saudável”, foi da minha própria iniciativa. A seguir juntou-se o 

ponto três, que foi da iniciativa do executivo camarário, no sentido de dar as 

conhecer à Assembleia, a deliberação que havia sido tomada por unanimidade. 

Julgo também que, estes dois assuntos se conjugam, e que estamos esclarecidos em 

relação a esta matéria. Cada uma das parte expressou a sua opinião, e portanto, vou 

submeter à votação este assunto.  

Eu tomei nota da proposta do deputado Carlos André, na qual propõe que a 

Assembleia tome uma decisão, no sentido de apoiar a decisão do executivo 

camarário, que foi ademais, tomada por unanimidade. E por isso mesmo, julgo que, 

pela expressão que tem, representa, senão a totalidade, pelo menos a grande 

maioria dos habitantes do concelho de Leiria. Portanto, proponho que passemos à 

votação da proposta do executivo camarário. 

Quem é que vota contra? Três votos contra. 

Quem se abstém? Duas abstenções 

A Assembleia Municipal de Leiria, delibera, tomar conhecimento da moção 

enviada pela Comissão Ambiente Saudável. 

Mais delibera, por maioria, com três votos contra, do BE e PSD e duas 

abstenções, do PS e PSD, apoiar a decisão do executivo camarário, no 

sentido de dar cumprimento ao acordo parassocial da empresa Valorlis, 

relativamente à localização do Aterro Sanitário  

O senhor deputado Cláudio de Jesus vai fazer uma declaração de voto contra. 

DEPUTADO CLÁUDIO DE JESUS(PSD) 
Na linha da minha intervenção, como é óbvio, tenho princípios pelos quais me rejo e 

naturalmente, não poderia votar favoravelmente esta proposta. 

Continuo a achar, oxalá o tempo não me venha a dar razão, que esta, não é a 

proposta que serve melhor as próximas gerações. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
O senhor deputado Paulo Pedro vai fazer uma declaração de voto de abstenção. 
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DEPUTADO PAULO PEDRO (Presidente da Junta de Freguesia do 
Coimbrão) 
Paulo Pedro, Presidente da Junta de Freguesia do Coimbrão, Partido Socialista. 

Abstive-me nesta votação, porque acho que, além da intervenção do deputado 

Cláudio, nada mais nos foi enviado em termos técnicos, e o deputado Cláudio, 

provavelmente, tinha muito mais para nos dizer. Foi pena. 

Acho que não estávamos documentados, tecnicamente, para esta votação. Nem a 

Câmara Municipal, nem as populações, nem os documentos que nos enviaram, nos 

conseguiram fundamentar bem esta proposta e relativamente ao acordo parassocial, 

tem que ser executado, é claro, mas tecnicamente, provavelmente, haveria muito 

mais a dizer. Por isso mesmo, me abstive na votação. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
O senhor deputado João Cunha, também deseja fazer uma declaração de voto de 

abstenção. 

DEPUTADO JOÃO CUNHA(PSD) 
Também quero exprimir que me abstive, nesta votação, porque considero também 

não estar devidamente documentado, para poder tomar uma deliberação em 

consciência, relativamente a esta matéria. Sendo certo que, do seu ponto de vista 

técnico, foram aqui dadas indicações muito importantes, pelo senhor deputado 

Cláudio de Jesus, mas também houve aqui uma questão de fundo, que é o respeito 

pelos acordos. De todo o modo, há outras informações que eu careceria, para poder 

fundamentar uma posição em definitivo. Daí, a minha abstenção. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
 

 

 

 

4. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DA PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A 
ACTIVIDADE DO MUNICÍPIO E RELATÓRIO FINANCEIRO, nos termos da 
alínea e), do n.º 1, do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro; 

A senhora Presidente não deseja prestar esclarecimentos e não há mais inscrições. 

A Assembleia Municipal de Leria delibera tomar conhecimento de Relatório 

da Actividade do Município e respectivo Relatório Financeiro. 

O senhor deputado Carlos Poço, pede à Mesa que se faça um curto intervalo.  

Tendo em conta que são onze e um quarto e que já estamos a debater há cerca de 

duas horas e meia, e também porque, está em preparação uma moção conjunta 
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sobre o ponto cinco, a Mesa vai conceder um intervalo de dez minutos, que julgo ser 

suficiente. Muito obrigado. 

 

(intervalo) 

 

  

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Eu pedia a vossa atenção e o vossa colaboração para o seguinte: 

O deputado José Augusto Esteves, tinha, antes da ordem do dia, falado sobre a 

questão do encerramento do SAP. E na altura, propôs-se apresentar uma moção. 

Eu entendo, que se deveria autorizar a leitura dessa moção, e de seguida iríamos de 

imediato para a sua votação, sem discussão. 

Julgo que o assunto é claro e portanto, cada um votará de acordo com a sua 

consciência. 

Vamos então ouvir a moção. 

DEPUTADO JOSÉ AUGUSTO ESTEVES (CDU) 
É provável que em cima do joelho não seja muito rigorosa, mas de qualquer forma, é 

uma toma de posição face a uma situação: 

 

MOÇÃO 

A Assembleia Municipal de Leiria, reunida em vinte e nove de Setembro de dois mil e 

seis, tomando conhecimento do encerramento do Serviço de Atendimento 

Permanente (SAP) do Centro de Saúde Gorjão Henriques e considerando que: 

- Tal decisão prejudica não só os utentes daquele Centro de Saúde, mas toda a 

população do concelho que com frequência acorre àquele serviço; 

- - O encerramento do SAP vai congestionar a Urgência do Hospital Santo André 

com prejuízo das populações, que a ela recorrem com casos de efectiva e mais grave 

urgência; 

- O fecho do SAP não tem alternativa nas delegações dos centros de saúde das 

freguesias do Concelho; 

- Só uma visão meramente economicista pode fundamentar a decisão do 

encerramento; 
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- Tal decisão vem ao arrepio de toda a experiência positiva que resulta da 

existência de um serviço de atendimento de urgência no sistema de cuidados 

primários em cooperação com a rede hospitalar; 

Decide manifestar a mais viva preocupação face ao encerramento daquele serviço, e 

solicitar ao Governo a reconsideração da decisão em nome dos interesses da 

população do concelho. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Obrigado senhor deputado. 

Eu pergunto, aos líderes dos grupos municipais, se entendem que vale a pena 

discutir mais esta moção? 

Senhor deputado Carlos André. Faça favor. 

DEPUTADO CARLOS ANDRÉ(PS) 
Muito rápido senhor Presidente, muito obrigado por me conceder a palavra, mas 

gostava de justificar a posição do Partido Socialista. 

O Partido Socialista, nestes casos, sempre tem pautado o seu voto, a sua atitude 

política, por aquilo que está subjacente à sua candidatura a um órgão autárquico, ou 

seja, está solidário com as populações e defender o interesse das populações. 

Entendemos que, neste caso, os interesses das populações estão postos em causa, e 

acrescento, a todas as razões que constam da moção apresentada pelo senhor 

deputado José Augusto Esteves, mais um. E o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, que é da área, conhece isso muito bem, quando hoje toda a pedagogia se 

faz, no sentido de defender o recurso aos cuidados primários e não recorrer 

permanentemente aos hospitais, é um erro clamoroso, do nosso ponto de vista, 

extinguir um Serviço de Atendimento Permanente. E por isso, o Partido Socialista, 

vai votar favoravelmente esta moção. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Faça favor senhor deputado Paulo Pedro. 

DEPUTADO PAULO PEDRO (Presidente da Junta de Freguesia do 
Coimbrão) 
Paulo Pedro, Presidente da Junta de Freguesia do Coimbrão, Partido Socialista. 

Resta-me só uma dúvida. Falámos em encerramento do SAP, e eu não sei se foi um 

encerramento, se foi uma reorganização em termos de horários.  
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Foi extinção do SAP? Completa? Muito bem, obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Então está à votação a moção apresentada deputado José Augusto Esteves. 

Quem vota contra? 

Quem se abstém? 

A Assembleia Municipal de Leiria delibera por unanimidade aprovar a 

moção. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Se me permitem, enquanto se finaliza a elaboração de uma proposta conjunta, 

passaremos à apreciação do ponto seguinte. 

 

 

 

 

 

6. 1.ª REVISÃO (XII MODIFICAÇÃO) AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES
OPÇÕES DO PLANO DE 2006 DO MUNICÍPIO DE LEIRIA – Apreciação, 
discussão e votação nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º
169/99 de 18 de Setembro; 

Alguém quer discutir o assunto? 

Não havendo discussão, vou colocar à votação. 

Quem vota contra? 

Quem se abstém? 

A Assembleia Municipal de Leiria, delibera, aprovar por unanimidade a 1ª 

Revisão (XII Modificação) ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 

2006, do Município de Leiria. 

 

 

 

 

7. FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS
(IMI) PARA O ANO DE 2007 – Apreciação, discussão e votação nos termos da
alínea f) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18/09; 

Alguém se quer inscrever para discussão? 

Senhor deputado José Augusto Esteves! 

DEPUTADO JOSÉ AUGUSTO ESTEVES(CDU) 
José Augusto Esteves, PCP. 

É para dizer que, tal como no ano passado, nós temos muita dificuldade em aceitar 

esta taxa, quando se sabe e como afinal de contas se confirma que, há quase 20% 
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de aumento de receitas. Este ano o plafond tornou a subir, para o ano vai subir 

novamente e há pessoas que não vão aguentar este imposto, com estes níveis. 

E portanto, se se confirma, que há um acréscimo de cerca de 20% de receitas com 

este imposto, nós não podemos continuar a definir e a decidir, uma taxa muito 

próxima da máxima. Portanto, aquilo que vou propor, é um abaixamento, um 

pequeno indicativo. 

Já agora, porque eu sei que a senhora Presidente, tem, no documento que nos 

enviou, a fundamentação da decisão, não contem connosco neste jogo, que parece 

uma repartição de tarefas. O Governo Central corta. Aqui, como não tem meios, o 

que é que faz? Empurra para cima das costas das pessoas, das populações, todo o 

peso, com taxas, com novos impostos, com situações. E nesse jogo, nós não 

entramos, preferimos entrar no jogo de, não há dinheiro não se faz. E luta-se, para 

que haja. 

Agora, sistematicamente, o Poder Central, começa a cortar, em relação aos meios 

que dispõe e que devia dispor e que são devidos aos Municípios, começamos a ter 

problemas de financiamento, e só temos um caminho, empurrar para cima das 

costas das populações. Esta não é a solução e não contem connosco para seguir esse 

caminho, porque esse, é o caminho fácil.  

O caminho da luta, da resistência em relação a estas políticas, é que é o caminho 

justo! 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Senhor deputado Luís Pinto, faça favor. 

DEPUTADO LUÍS PINTO(PS) 
Luís Pinto, Partido Socialista. 

Na Assembleia Municipal do ano passado, em que discutimos esta matéria, o 

Município, na pessoa da senhora Presidente, assumiu a posição de, face aos números 

e depois, em repetidas assembleias municipais, face aos resultados, que houvesse, 

da recolha deste imposto, um ajustamento. E para o próximo ano, consideraríamos 

aquilo que fosse a receita cobrada, para sabermos se havia o tal exagero ou não, de 

cobrança.  

Parece-nos, que, os números que se indicam, ao nível da receita esperada, 

confirmam que de facto há aqui um imposto, que penaliza e de que maneira, as 

populações. Já em sede de Câmara Municipal, os vereadores do Partido Socialista, 
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apresentaram uma proposta, no sentido de que o impacto não fosse tão grande. Até 

porque, sabemos que, o nosso concelho, continua em grande crescimento, dentro da 

conjuntura que não é muito favorável, do País, ao nível da construção, e que o 

crescimento que tem vindo a acontecer, vai permitir, sempre, que este imposto 

tenha um encaixe bastante razoável.  

Não é justo, de facto, e têm sido sucessivos. Não só através deste imposto, mas dos 

impostos, em relação àquilo que é a decisão da Câmara, têm vindo a aumentar e em 

percentagens muito acentuadas. E de facto, são sempre os mesmos a pagar a 

factura. 

É importante, que possamos com algum equilíbrio, parece-me que a proposta 

apresentada pelo Partido Socialista era mais razoável, não era uma proposta radical, 

era uma proposta capaz, permitir na mesma um encaixe importante, sem haver a 

penalização, que neste momento efectivamente é perigosa, que não é aconselhável e 

que não é justa que as populações venham a suportar. Aliás, não há nenhum estudo 

concreto das consequências que isto pode trazer, de facto, na bolsa de muitos dos 

contribuintes. E era importante, que nós não sejamos um contributo, era coerente 

até, em nome de alguma coerência política, daquilo que tem sido as posições do 

PSD, muito contrárias ao aumento de impostos, aliás, uma das suas bandeiras 

nacionais mais repetidas, que isso não pudesse ser feito desta maneira. 

É um imposto que está exagerado e os números comprovam-no. É altura de 

fazermos aqui, a devida rectificação. E apelava ao bom senso da senhora Presidente, 

no sentido de podermos estudar esta matéria. Obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
O senhor deputado José Esteves quer concretizar a proposta que apresentou há 

pouco. 

DEPUTADO JOSÉ AUGUSTO ESTEVES(CDU) 
Para simplificar.  

Não vou ler tudo, mas, na proposta da Câmara, onde está 0,78% passa 0,70%, e 

onde está 0,49% passa a 0,45%, mantendo tudo igual. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
A proposta é 0,70% para os prédios urbanos e 0,45% para os prédios urbanos 

avaliados nos termos do CIMI. 

Alguém mais quer discutir este assunto? 
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Então vou dar palavra à senhora Presidente da Câmara. 

PRESIDENTE DA CÂMARA (ISABEL DAMASCENO CAMPOS) 
Eu queria só dar aqui alguns esclarecimentos e responder de certa maneira, à 

intervenção do senhor deputado José Augusto Esteves. 

Dar uma nota prévia, de que efectivamente, houve o aumento que foi aqui referido, 

de dois mil e cinco para dois mil e seis, em igual período do ano. Mas houve uma 

diminuição relativamente a dois mil e quatro. Em dois mil e quatro foi o máximo até 

agora, em dois mil e cinco desceu relativamente a dois mil e quatro e em dois mil e 

seis desce relativamente a dois mil e quatro. Portanto, não há um aumento 

permanente neste imposto. 

Por outro lado, dizer que, efectivamente, não posso dissociar, embora o que o senhor 

deputado José Augusto Esteves diga é verdade, é importante que haja combate 

noutros fóruns, em relação àquilo que é a nova Lei das Finanças Locais. E de certa 

maneira, estou a antecipar aquilo que é a discussão do ponto anterior, mas a 

verdade é que o bolo conta como um todo. Isto é, as Câmaras têm um determinado 

tipo de receita. 

E eu acho que se não se perspectivassem os cortes que estão anunciados, 

naturalmente que poderia haver condições de descer, de acordo com a proposta que 

é feita. Como isso não vai acontecer, apesar da luta que pode vir a ser levada a 

efeito, e com toda a determinação que neste momentos os municípios têm no País 

todo, eu julgo que nós temos que raciocinar em termos daquilo que precisamos para 

gerir os equipamentos. Mesmo partindo do princípio que não há novos investimentos, 

temos que manter aquilo que fizemos e que são infra-estruturas importantes para as 

populações.  

E portanto, tendo em conta este conjunto eu considero (e não podemos dividir as 

coisas, ou separá-las, ou ignorá-las e analisá-las de uma forma separada) não haver 

condições para aceitar a proposta que foi feita. É a minha posição e foi essa a 

posição da maioria da Câmara. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhora Presidente. 

Mais alguém quer usar da palavra? 

Eu suponho que temos uma proposta formal na Mesa, da parte do senhor deputado 

José Augusto Esteves. E portanto, teremos que a pôr à votação. 
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Senhores deputados, de facto, o Regimento diz que, as propostas da Câmara, não 

podem ser alteradas em relação a determinadas alíneas. Mas não contempla esta 

alínea, no caso. Eu suponho que temos que pôr à votação, a proposta do senhor 

deputado José Augusto Esteves. 

Faça favor senhor deputado Carlos André. 

DEPUTADO CARLOS ANDRÉ(PS) 
É uma questão de ordem metodológica, senhor Presidente. 

Há uma proposta da Câmara Municipal, num determinado sentido. Há uma outra 

proposta, que é a alternativa clara a esta, no que diz respeito a valores. É apenas 

isso! 

Portanto, as duas propostas só se distinguem nos valores. Logo, estão em alternativa 

uma da outra. Isto significa que, numa votação, deve ser em alternativa, com todas 

as consequências de uma votação em alternativa. Colocam-se as duas à votação e 

não podem haver abstenções, porque em alternativa não admite abstenções. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Assim sendo, vamos votar as duas propostas em separado. 

Vou colocar a proposta do senhor deputado José Augusto Esteves à votação. 

Quem vota contra esta proposta? 

Quem vota a favor? 

A Assembleia Municipal de Leiria, delibera, por trinta e um votos contra e 

vinte um votos a favor, rejeitar a moção apresentada pelo deputado José 

Augusto Esteves. 

Vamos agora submeter à votação, a proposta da Câmara Municipal, que está 

agendada como ponto cinco da ordem do dia. 

Quem vota contra? 

Quem vota a favor? 

A Assembleia Municipal de Leiria, delibera, por trinta e um votos a favor e 

vinte e um votos contra, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria e 

fixar os respectivos quantitativos das taxas, nos valores constantes da 

mesma. 
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8. FIXAÇÃO DA TAXA DA DERRAMA PARA O ANO DE 2007 – Apreciação, 

discussão e votação nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei 

n.º 169/99, de 18/09; 



 

 

 

A senhora Presidente vai prestar um esclarecimento sobre este ponto! 

PRESIDENTE DA CÂMARA (ISABEL DAMASCENO CAMPOS) 
É apenas um esclarecimento prévio relativamente a esta proposta. 

Esta proposta que aqui vem, está formulada no âmbito da actual Lei das Finanças 

Locais. Uma das propostas feitas na nova Lei das Finanças Locais é uma nova 

fórmula de cálculo da derrama. Passa a ser, de acordo com o que está proposto e 

que foi aprovado pelo Governo e está em discussão na Assembleia da República, até 

ao limite máximo de 1,5%, sobre o lucro tributável, sujeito e não isento de IRC. É 

uma fórmula diferente. 

De qualquer das maneiras, o que a Câmara entendeu foi que devia fazer a aprovação 

no âmbito da actual lei. E se, eventualmente, a nova lei vier a ser aprovada, de 

acordo com esta nova fórmula de fixação da derrama, novamente o assunto será 

posto à apreciação na próxima Assembleia Municipal para entrar em vigor em dois 

mil e sete. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Obrigado senhora Presidente. 

Alguém pretende usar da palavra sobre este assunto? 

Não havendo, passamos à votação. 

Quem vota contra? 

Quem se abstém? 

A Assembleia Municipal de Leiria, delibera, por maioria, com dezassete 

votos contra e nove abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal e 

fixar a taxa da derrama para o ano de dois mil e sete, em 10%. 

 

 

 

 

 

Alguém quer usar da palavra? Não! 

9. PUBLICIDADE EM ZONA DE INTERVENÇÃO POLIS – PEDIDO DE

AUTORIZAÇÃO PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE PUBLICIDADE –

Apreciação, discussão e votação nos termos da alínea e) do n.º 2 do

artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18/09; 

Vamos à votação. 

Quem vota contra? 
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Quem se abstém? 

A Assembleia Municipal de Leiria, delibera, por unanimidade, aprovar a 

proposta da Câmara Municipal e autorizar a isenção do pagamento da taxa 

de publicidade, nos termos constantes da mesma. 

 

 

 

 

 

10. PAGAMENTO FRACCIONADO DAS TAXAS DEVIDAS PELA REALIZAÇÃO DE
OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – Apreciação, discussão e votação nos
termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de
18/09;  
 

Alguém quer usar da palavra? 

Não havendo, passamos à votação. 

Quem vota contra? 

Quem se abstém? 

A Assembleia Municipal de Leiria, delibera, por unanimidade, aprovar a 

proposta da Câmara Municipal e autorizar, o pagamento fraccionado das 

taxas devidas pela realização de operações urbanísticas. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
 

 

 

 

 

Alguém pretende usar da palavra sobre este assunto? 

11. ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO DA CIDADE DE 
LEIRIA: ALTERAÇÃO DO QUANTITATIVO DAS TAXAS DAS ZONAS DE 
ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA – Apreciação, discussão e 
votação nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 
169/99, de 18/09; 

Faça favor senhor deputado Pedro Biscaia. 

DEPUTADO PEDRO BISCAIA(PS) 
Pedro Biscaia, eleito pelo Partido Socialista. 

A primeira questão, é concordar com o princípio da redução, necessariamente.  

Por outro lado, congratular-me, posso dizer assim, que ao fim e ao cabo esta 

questão, que já tinha sido debatida em Fevereiro de dois mil e seis, se tenha 

chegado a este consenso. Acho que é positivo e pode ser corrector. E é isso que me 

parece importante para o mercado dos parques privados, porque fizeram, 

obviamente dentro da legalidade, aquela habilidade de segmentar o pagamento, mas 

subindo a taxa horária desse estacionamento. Portanto, esta medida, para além de 
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ser justa, pode ser reguladora do próprio mercado dos parques privados. Muito 

obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhor deputado. 

Mais alguém quer usar da palavra? 

Vou então pôr à votação. 

Quem vota contra? 

Quem se abstém? 

A Assembleia Municipal de Leiria, delibera, por unanimidade, aprovar a 

proposta da Câmara Municipal, de alteração dos quantitativos das taxas das 

zonas de estacionamento de duração limitada, nos termos constantes da 

mesma. 

 

 

 

 

 

12. PROJECTO DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES
FINANCEIRAS PELO MUNICÍPIO DE LEIRIA, PARA OBRAS EM IMÓVEIS
LOCALIZADOS NA ZONA DO CENTRO HISTÓRICO DE LEIRIA (PRECH) –
Apreciação, discussão e votação nos termos da alínea a) do n.º 2 do 
artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18/09; 
 

Alguém quer usar da palavra? 

Faça favor, senhor deputado Pedro Biscaia. 

DEPUTADO PEDRO BISCAIA(PS) 
Também, mais uma vez, me devo congratular pelo princípio do documento, que me 

parece, ainda por cima, um documento bem feito. Também, em relação à tabela de 

cálculo da comparticipação financeira, me parece equilibrado. No artigo 6º, o cálculo 

matemático, é feito, tendo em conta quer o rendimento das pessoas. quer as 

condições de arrendamento, por exemplo. Mas, gostaria só de chamar à atenção, 

que no artigo 12º e 13º, para a Comissão de Acompanhamento e Competências da 

Comissão de Acompanhamento.  

Eu sei, que a própria lei o pode determinar nesse sentido, que a Comissão de 

Acompanhamento, será constituída por uma comissão, composta no mínimo, por três 

membros, todos designados pela Câmara Municipal. Mas, parece-me que, e não faço 

uma proposta concreta, é só uma recomendação, pudesse haver uma outra forma 

também, de acompanhamento dos cidadãos, um acompanhamento político deste 

processo. E aí, talvez, fosse uma das competências do tal Conselho Municipal de 
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Acompanhamento do Centro Histórico, que já funcionou noutra legislatura, e que já 

foi aprovado para funcionar, só que ainda não se iniciou. 

Portanto, algum acompanhamento político, digamos assim, cidadania, às 

deliberações técnicas. Muito obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Mais alguém? 

Faça favor senhor deputado José Augusto Esteves. 

 

 

 

 

DEPUTADO JOSÉ AUGUSTO ESTEVES(CDU) 
José Augusto Esteves, PCP. 

Bem, em relação a isto, quero dar o meu apoio em geral a esse esforço. Mas aquele 

ponto dois, acho que não se vai aplicar a ninguém. É um plafond muito curto - igual 

ao salário mínimo nacional! 

A minha única dúvida, é que, talvez pudéssemos dar mais um passinho, em relação 

a isto. E nesse sentido, se me for permitido fazer uma proposta, oralmente, pelo 

menos e para já, depois veríamos, seria o salário e meio. Obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
A senhora Presidente pediu para dar um esclarecimento. Faça favor! 

PRESIDENTE DA CÂMARA (ISABEL DAMASCENO CAMPOS) 
É em relação àquilo que o deputado Pedro Biscaia disse, sobre a Comissão de 

Acompanhamento.  

Diz aqui que é designado pela Câmara, mas não significa que sejam elementos da 

Câmara. A Câmara designa, mas a Câmara pode entender que faz sentido. E digo 

sinceramente que era essa a minha ideia, associações cívicas que participem por 

exemplo.  

Relativamente à proposta do senhor deputado José Augusto Esteves, é uma questão 

financeira.  

Nós começámos com o programa agora, e a ideia era permitir àqueles que têm 

efectivamente rendimentos muito baixos. Eu não me oponho a que a proposta seja 
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alterada, com aquela alteração que foi sugerida, foi este o valor porque também não 

sabemos exactamente o que é que nos vai aparecer. A ideia era, avançar agora 

assim, vermos a experiência na prática, o que é que vai acontecer, que tipo de 

pessoas é que se candidatam, ou quais são os valores que têm, e depois fazer uma 

alteração, se chegarmos à conclusão de que, efectivamente, não faz sentido este 

valor e faz sentido descer para um valor do género daquele que propôs. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Mas mantém na mesma esta proposta senhora Presidente? 

PRESIDENTE DA CÂMARA (ISABEL DAMASCENO CAMPOS) 
Senhor Presidente, eu acho que para começar com o programa fazia sentido 

fazermos o balanço ao fim de um ano de funcionamento do programa! 

 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito bem. 

Fica aqui a promessa da senhora Presidente. Vamos votar a proposta como está! 

Quem vota contra? 

Quem se abstém? 

A Assembleia Municipal de Leiria, delibera, por unanimidade, aprovar a 

proposta da Câmara Municipal e aprovar o Regulamento de Atribuição de 

Comparticipações Financeiras pelo Município, para obras em Imóveis 

localizados na zona do Centro Histórico de Leiria. 

 

 

 

 

 

 

13. PROPOSTA DE REGULAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE LEIRIA
(RÉPLICA ÀS OBJECÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL) – Apreciação, 
discussão e votação nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da
Lei n.º 169/99, de 18/09, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11/01; 
 

Alguém deseja usar da palavra? 

Senhora Presidente deseja prestar algum esclarecimento? 
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PRESIDENTE DA CÂMARA (ISABEL DAMASCENO CAMPOS) 
Senhor Presidente, julgo que na Assembleia anterior, esta proposta de regulamento 

veio cá e o senhor deputado Pedro Biscaia, fez algumas sugestões. Nós resolvemos 

retirar o ponto e analisar as sugestões que foram feitas.  

Algumas das sugestões feitas foram acolhidas, outras não foram, por não ter 

enquadramento legal pertinente que suportasse a proposta. 

De qualquer das maneiras ele vem aqui revisto, de acordo com algumas das 

sugestões apresentadas. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Senhor deputado Pedro Biscaia, faça favor. 

 

 

 

 

 

PEDRO BISCAIA(PS) 
De facto, isto não é uma matéria de querela política.  

O senhor vereador Vítor Lourenço, teve a amabilidade de falar comigo, previamente, 

sobre o assunto. O que nos interessa, de facto, é a melhoria de um serviço à 

comunidade e aos cidadãos. E, de certa maneira, pensamos que, no global, foi 

conseguido, embora, haja ainda algumas correcções a fazer, nomeadamente, do 

ponto de vista da funcionalidade. Por exemplo, do pagamento ser feito na tesouraria 

e não cá em baixo na Biblioteca Municipal.  

Enfim, há algumas coisas a melhorar, mas penso que de um modo geral, está aberto 

o caminho para que isso possa acontecer. Muito obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Se mais ninguém quer intervir, a proposta está à votação. 

Quem vota contra? 

Quem se abstém? 

A Assembleia Municipal de Leiria, delibera, por unanimidade, aprovar a 

proposta da Câmara Municipal e aprovar o Regulamento do Arquivo 

Municipal de Leiria. 
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14. PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS –
Apreciação, discussão e votação nos termos da alínea s) do n.º 2 do
artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18/09; 
 



 

 

 

 

Alguém deseja discutir este ponto? 

Vou colocar à votação. 

Quem vota contra? 

Quem se abstém? 

A Assembleia Municipal de Leiria delibera, por unanimidade, aprovar os 

protocolos de delegação de competências nas respectivas Freguesias. 

 

 

 

 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
 

 

 

 

 

Tem a palavra o senhor deputado Pedro Biscaia. 

15. PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS SOBRE A GESTÃO,
CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA
GÂNDARA – FREGUESIA DE MARRAZES – Apreciação, discussão e votação 
nos termos da alínea s) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de
18/09; 
 

PEDRO BISCAIA(PS) 
Não é nenhuma objecção, obviamente, é apenas um apelo e concerteza que, a 

senhora Presidente da Junta de Freguesia de Marrazes, será sensível a isso. 

Em relação à cláusula segunda, quando fala da utilizado do pavilhão, diz “as normas 

de utilização e funcionamento do pavilhão constarão de regulamento elaborado pelo 

segundo outorgante”, será a Junta de Freguesia e, obviamente, parece-me, porque 

inicialmente quando aquele pavilhão foi construído, eu noutras funções, acompanhei 

essa situação, que havia uma Comissão de Acompanhamento, tripartida, constituída 

pela autarquia, neste caso a Junta de Freguesia, pela Escola Secundária Afonso 

Lopes Vieira, que é quem tem, digamos, a ocupação do pavilhão durante o dia e 

depois o Atlético Clube da Sismaria, também fazia parte. Uma Comissão Consultiva 

de Acompanhamento. 
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Portanto, o apelo que eu fazia, era mais à senhora Presidente da Junta, no sentido de 

que, possa existir esta Comissão Consultiva acerca da gestão do pavilhão. Muito 

obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado. 

Então vamos pôr à votação. 

Quem vota contra? 

Quem se abstém? 

A Assembleia Municipal de Leiria delibera, por unanimidade, aprovar o 

protocolo de delegação de competências do Pavilhão da Gândara, na Junta 

de Freguesia de Marrazes. 

 

 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
 

 

 

 

Alguém deseja intervir? 

16. ALTERAÇÃO DO OBJECTO DE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS DA FREGUESIA DE PARCEIROS – Apreciação, discussão e 
votação nos termos da alínea s) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º
169/99, de 18/09; 

Vamos pôr à votação. 

Quem vota contra? 

Quem se abstém? 

A Assembleia Municipal de Leiria delibera por unanimidade aprovar a 

alteração ao objecto de protocolo de delegação de competências da 

Freguesia de Parceiros. 

 

 

 

 

Alguém deseja intervir? 

17. ALTERAÇÃO DO OBJECTO DE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS DA FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES – Apreciação, 
discussão e votação nos termos da alínea s) do n.º 2 do artigo 53º da
Lei n.º 169/99, de 18/09; 

Vamos pôr à votação. 

Quem vota contra? 

Quem se abstém? 
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A Assembleia Municipal de Leiria delibera por unanimidade aprovar a 

alteração ao objecto de protocolo de delegação de competências da 

Freguesia de Regueira de Pontes. 

 

 

 

Alguém deseja intervir? 

18. ANULAÇÃO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA
FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA – Apreciação, discussão e votação 
nos termos da alínea s) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de
18/09; 

Vamos pôr à votação. 

Quem vota contra? 

Quem se abstém? 

A Assembleia Municipal de Leiria, delibera, por unanimidade, anular o 

protocolo de delegação de competências da Freguesia de Souto da 

Carpalhosa. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
 

 

 

Alguém deseja intervir? Não há intervenções! 

19. APROVAÇÃO DEFINITIVA DO REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL 

DE SEGURANÇA – Apreciação e votação; 

Vamos à votação. 

Quem vota contra? 

Quem se abstém? 

A Assembleia Municipal de Leiria, delibera, por unanimidade, aprovar 

definitivamente o Regulamento do Conselho Municipal de Segurança. 

 

 

 

 

20. INDICAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DE CADA GRUPO MUNICIPAL PARA

INTEGRAR O CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – Apreciação; 

Temos que designar um representante de cada grupo municipal, para integrar esta 

composição. Foram indicados já os respectivos representantes pelos grupos, pelo 

que: 

A Assembleia Municipal de Leiria, designa como representantes dos 

respectivos grupos municipais, os seguinte elementos: 

- CDU- Carlos Guerra,  

- Partido Socialista - Maria Isabel Gonçalves 
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- PSD - João Cunha 

- Bloco de Esquerda - José Henriques Peixoto  

- CDS/PP - Domingos Carvalho. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
 

 

 

Tenho aqui uma proposta conjunta do PSD/CDS/Partido Popular, que propõe como 

representante efectivo, o senhor Presidente da Junta de Freguesia da Bidoeira, 

António Carlos Passadouro e como suplente, o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Regueira de Pontes, João Martins Pereira. 

21. INDICAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DE CADA GRUPO MUNICIPAL PARA

INTEGRAR O CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – Apreciação; 

O Partido Socialista, propõe o senhor José Carlos Matias Filipe, Presidente da Junta 

de Freguesia de Parceiros. 

Vamos então proceder à votação por escrutínio secreto. 

(chamada nominal para votação) 

O resultado da votação é o seguinte: 

- A lista A obteve vinte e nove votos; 

- A lista B vinte e um votos; 

- Votos em branco, dois; 

A Assembleia Municipal de Leiria, delibera, por maioria de número de votos 

obtidos pela Lista A, nomear representante das Freguesias, no XVI 

Congresso Extraordinário da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, o senhor António Carlos Ferreira Passadouro, Presidente da 

Junta de Freguesia da Bidoeira. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
 
 
 
 
 
 
 

 

22. M|i|mo – MUSEU DE IMAGEM EM MOVIMENTO – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A

CONSTRUÇÃO DO M|I|MO, NOS TERMOS DO N.º 1 DO ART.º 22º DO

DEC-LEI N.º 197/99, DE 8 DE JUNHO 

A senhora Presidente, já deu, no início da sessão, os devidos esclarecimentos. Penso 

que não há necessidade de mais nenhuma explicação adicional. 

Não havendo inscrições para a discussão deste ponto, vou colocar à votação. 
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Quem vota contra? 

Quem se abstém? 

A Assembleia Municipal de Leiria, delibera, por unanimidade, nos termos do 

n.º 1 do artigo 22º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 de Junho, autorizar a 

abertura de concurso público para a construção do M|i|mo – Museu da 

Imagem em Movimento, por dar lugar a encargos orçamentais em ano que 

não é o da sua realização. 

 

 

 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
 

 

 

5. LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARECER DA ANMP – Apreciação, 
discussão e votação; 

A Mesa, recebeu uma proposta conjunta do, PSD, CDS/PP, CDU e Bloco de Esquerda. 

O senhor deputado José Augusto Esteves foi quem a redigiu. Pedia-lhe que fizesse o 

favor de a ler. 

DEPUTADO JOSÉ AUGUSTO ESTEVES (CDU) 
“A Assembleia Municipal de Leiria, reunida em 29 de Setembro de 2006, tomando 

conhecimento da resolução do Conselho geral da Associação Nacional de Municípios e 

face à proposta do Governo do Partido Socialista de Revisão da Lei de Finanças 

Locais decide: 

- Manifestar a sua mais profunda indignação pelas várias formas de tutela que o 

Governo incluiu na sua proposta de lei. 

- Protestar contra o alargamento do mecanismo de consignação de receitas, pondo 

em causa a autonomia do Poder Local. 

- Repudiar a redução pelo segundo ano consecutivo para os Municípios e agora 

também para as freguesias, do volume global dos recursos postos à sua disposição 

em montante pelo menos igual ao da inflação. 

- Rejeitar novas atribuições sem o necessário e adequado financiamento, 

nomeadamente a responsabilidade pelos centros de saúde, transporte de doentes e 

prestações sociais, entre outras. 

E delibera, 
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Apoiar e fazer suas as reivindicações sucessivas dos congressos das associações 

nacionais de municípios e freguesias, no sentido de verem reforçados os meios 

postos à sua disposição, de forma a permitir a satisfação dos fins para que foram 

criados. 

Apoiar os esforços da Associação Nacional de Municípios Portugueses no sentido de 

encontrar formas de luta contra a proposta de Lei das Finanças Locais, apresentada 

pelo Governo.” 

 

 

 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
O assunto está à discussão! 

Senhor deputado Carlos André, faça favor. 

DEPUTADO CARLOS ANDRÉ(PS) 
O grupo do Partido Socialista não participou da elaboração desta Moção e que não é 

por isso mesmo, consensual, porque o Partido Socialista não concorda com os seus 

pressupostos, e portanto, não pode concordar com as suas conclusões. 

Temos consciência, de que esta é uma matéria controversa, e que, divide 

inclusivamente, os titulares dos Órgãos das Autarquias Locais. Temos perfeita 

consciência disso. Também temos consciência, este é um órgão político, já tive 

ocasião de o dizer aqui várias vezes, nomeadamente hoje, de que esta matéria é 

uma matéria de combate político, puro e duro, naturalmente, ainda por cima, tendo 

em conta a composição da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

largamente maioritária, de autarquias por onde foram eleitos partidos contrários ao 

Governo. 

Mas de facto, nós não podemos concordar com os pressupostos da contestação na 

moção, e que, no texto da Associação Nacional de Municípios Portugueses, é feita à 

Lei das Finanças Locais, porque há um conjunto de observações e reflexões, que nós 

gostaríamos de fazer aqui em relação a esta lei. 

Não é verdade, e a pergunta é obviamente retórica, que desta lei, sai reforçado o 

poder tributário dos Municípios, nomeadamente, na medida em que eles participam 

directamente em 5% do IRS, gerado no respectivo concelho, em que 2% 
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correspondem a uma parcela fixa, e 3% que corresponde a uma parcela variável, 

que pode ser definida pelos próprios Municípios? 

Não é verdade, que nesta lei, se verificam um reforço substancial de autonomia dos 

Municípios, no que concerne às isenções fiscais? E explico: 

Decorre desta lei, que se o Governo decidir, por isenções fiscais, na área de um 

determinado município, pode, a respectiva Câmara Municipal, dizer que não 

concorda. E se não concorda, tem direito a compensação financeira, por parte do 

Governo. 

Não é verdade, que nesta lei, se verificam o reforço substancial da autonomia dos 

Municípios no que diz respeito a taxas, de acordo com a proposta de Lei das Finanças 

Locais? 

E não é verdade também, que nesta proposta, está claramente definido, que no ano 

de dois mil e sete, o montante global das transferências do Orçamento Geral do 

Estado, a fazer para os Municípios, se mantém absolutamente inalterado? Ou seja, o 

montante a transferir em dois mil e sete, não pode ser inferior ao montante que foi 

transferido em dois mil e seis?  

E não é também verdade, que nenhum município, nos termos desta lei, pode ver 

descer mais do que 5% ou 2,5% de acordo com a sua capacidade fiscal e esta não é 

uma regra transitória, é uma regra definitiva? 

Não é verdade, que nenhum município, pode ver subir mais do que 5% as 

transferências, e que, se as verbas respeitantes às transferências, forem além desses 

5%, revertem para um fundo de coesão, ou seja, isto é uma atitude pioneira, para 

um instrumento de solidariedade com os Municípios mais pobres? 

E não é também verdade, e não parece justo, que uma proposta de Lei de Finanças 

Locais, ajuste o FEF ao ciclo económico, ou seja, se o ciclo não é bom, naturalmente 

que, as transferências não podem ser do mesmo montante? 

Há aqui, claramente, um problema. E esse, é um problema político, e é um problema 

que afecta as autarquias. É a questão do endividamento.  

Mas é preciso ter em conta que, as autarquias, têm que ser geridas com rigor, e não 

digo que não estejam a ser, e têm que colaborar no esforço de contenção do défice. 

E neste sentido, de facto, esta proposta de lei, é muito severa. Mas atenção, e 

continuo a perguntar retoricamente: 

Não é verdade, que não são contabilizados, para este valor do cálculo do 

endividamento, todos os empréstimos que foram antes contraídos, ao abrigo de 
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regras que os excepcionavam já, dos limites de endividamento? E falo por exemplo, 

dos empréstimos contraídos por conta do EURO 2004! 

Não é verdade, também, que não são contabilizadas as transferências para os 

Municípios, por conta de fundos comunitários, e que não serão também 

contabilizados os empréstimos para financiamentos de programas de reabilitação 

urbana, ou destinados apenas ao financiamento de projectos co-financiados, por 

fundos comunitários? Demonstrem-me que não é verdade! Demonstrem-me, com o 

texto da lei, que não é verdade! 

 

 

Por ser assim, e por entendermos, nomeadamente nesta última questão do 

endividamento, que temos que colaborar, de facto, que temos que suster o 

endividamento crescente do País, e portanto, também das autarquias, e por 

entendermos também, que as autarquias são Estado e a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses está a entender, considerar as autarquias, como uma coisa 

que não Estado, e no nosso ponto de vista, há o Estado central e há o Estado local e 

as autarquias são Estado local; Por assim ser, e por entendermos, que, temos que 

fazer um esforço de contenção, não obstante esta lei tenha muitas disposições com 

as quais, nós, do grupo do Partido Socialista, na Assembleia Municipal de Leiria, não 

concordamos, essa nossa discordância não é suficiente, para aprovarmos o texto da 

Associação Nacional de Municípios, e, muito menos, para aprovarmos a Moção que 

acaba de ser lida. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhor deputado. 

Tem a palavra agora o senhor deputado João Cunha. 

DEPUTADO JOÃO CUNHA(PSD) 
O que estamos hoje aqui a discutir, é as consequências do pântano do Eng.º 

Guterres. 

O senhor Eng.º Guterres, aumentou o despesismo neste País. Desequilibrou as 

finanças públicas, o País tem que cumprir critérios de Maastricht, e portanto, tem 

que voltar a reduzir despesa pública.  

Mas o que acontece, é que isso, não é feito em termos de Administração Central. 

Está-se a pedir agora aos Municípios, que paguem uma factura desse despesismo do 
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Eng.º Guterres, e portanto, enquanto a Administração Central continua a engrossar, 

pede-se aos Municípios que reduzam a sua capacidade de prestar serviços, aos seus 

munícipes. E essa é, naturalmente, uma questão de fundo. 

Continua a Administração Central a gastar dinheiro. Podemos até citar aqui 

exemplos, o caso do Ministério Público em Leiria, que paga uma renda avultada, por 

um espaço que ocupa, quando existem instalações do Ministério da Justiça 

perfeitamente disponíveis, agora até nalgum caso, ao abandono, que poderiam ser 

adaptadas para o efeito. É um exemplo claro, de como se mal administra os 

dinheiros públicos.  

E portanto, os Municípios e as Freguesias, pagam estas facturas, logo, os munícipes 

e os fregueses, pagam estas facturas. É o despesismo do Eng.º Guterres no seu 

melhor. 

Esta lógica que está subjacente a esta lei, é esta atitude global, que nós temos que 

pôr em causa. É esta, claramente, uma filosofia, que nós termos que pôr em causa, 

porque não pode, efectivamente, o cidadão, continuar a assistir a esse despesismo, 

de muitas empresas públicas, que continuam a ser geridas de forma deficiente, e 

continuam a apresentar prejuízos avultados, e pedir-se às Câmaras Municipais e às 

Freguesias, que encolham o seu orçamento, que deixem de prestar serviços aos seus 

cidadãos, por causa desse despesismo. 

Hoje aqui, já falámos e já aprovámos uma moção, a propósito da extinção do SAP. 

Também isso, é, naturalmente, uma consequência da necessidade de apertar o cinto, 

fruto do tal despesismo, que nós assistimos. E esta é que é a questão de fundo! 

Portanto, meus amigos, temos que tomar consciência dela. E neste momento, a 

nossa posição, é claramente de apoio, às posições da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, que inclui também Municípios do Partido Socialista, e que 

nesse aspecto, também estão claramente sintonizados nesta posição, que está aqui 

expressa pela Associação Nacional de Municípios, e que a Câmara Municipal de Leiria 

também sufragou. Muito obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhor deputado. 

Tem a palavra o senhor deputado Manuel Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia 

de Azoia. 
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DEPUTADO MANUEL CARVALHO (Presidente da Junta de Freguesia de 
Azoia) 
Manuel Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia de Azoia. 

Boa noite! 

Senhor Presidente da Mesa, senhora Presidente da Câmara, caros colegas. 

Se me permitem, e se me permite pessoalmente o senhor deputado Carlos André, eu 

utilizaria o ensinamento do pai dele, para iniciar ou para dar pelo menos o título, ao 

pensamento que aqui trago, sobre a questão da revisão da Lei das Finanças Locais. 

Portanto, utilizaria o título “Desconfio que estou desconfiado, da proposta de 

alteração da Lei das Finanças Locais”. 

Já agora, que iniciámos esta Assembleia por nos regozijarmos, por um homem deste 

concelho ter sido distinguido, pelo papel importante que teve na Ciência, penso que, 

se o deputado Carlos André não levar a mal, deveremos também terminar a 

Assembleia, com o orgulho de termos um homem, que é distinto na área das Letras, 

e que foi escolhido para presidir ao Conselho Directivo da Faculdade de Letras, da 

Universidade de Coimbra. Os meus parabéns e um bom trabalho. 

Nos trinta anos após a revolução de Abril, tem sido proclamada e frequentemente 

lembrada, uma das maiores conquistas dessa revolução – o Poder Local. 

Poder Local, que, muito tem contribuído para muitas das grandes conquistas, 

desenvolvimento de Portugal, desenvolvimento que se tem feito e a conseguir-se, 

também graças ao esforço, empenho, espírito de missão e sentido de cidadania, que 

a generalidade dos autarcas, democraticamente eleitos, têm demonstrado ao longo 

destes anos.  

As populações reconhecem, o importante papel do poder local, na resolução dos seus 

problemas, na satisfação das necessidades da comunidade, e até, no papel social, 

que para elas o Poder Local representa. Por isso, de todas as eleições, são as 

autárquicas as que menos abstencionismo têm tido, são também as que suscitam 

maior participação cívica e maior envolvimento da população, em conhecer os 

programas e os manifestos apresentados.  

Ora, este bom desempenho das autarquias, só é possível, se aos autarcas, o Poder 

Central reconhecer o mérito, que as populações de um modo geral lhe reconhecem, 

não obstante a campanha de descrédito e de desconfiança, que nos últimos tempos, 

sobre eles, se tem pretendido lançar. 
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Um dos instrumentos importantes para esse desempenho, é a Lei das Finanças 

Locais - Lei n.º 42/98. A revisão desta lei, prevista no programa do actual Governo, 

insere-se no quadro de consolidação orçamental, em articulação com a 

descentralização e autonomia local. Descentraliza-se em autonomia, que deverá 

caminhar com vista ao seu aprofundamento, de forma a possibilitar o 

desenvolvimento e o bem estar das populações, que se tem conseguido em grande 

parte, devido à capacidade de realização e de rentabilização dos escassos meios 

disponíveis, por parte das Autarquias Locais. Garantir bem-estar às populações, 

constitui no meu entendimento, e creio, no entendimento dos autarcas, e no disposto 

da Constituição da República Portuguesa, um dos principais deveres das autarquias, 

que só se conseguirá disponibilizando-lhes meios financeiros. 

É um absurdo, que os Municípios sejam os principais penalizados, na diminuição das 

despesas do Estado. Estas, são algumas das machadadas, que se estão a dar ao 

Poder Local, no seu conjunto – Municípios e Freguesias. 

Freguesias que, dependem muito, para não dizer algumas, quase na totalidade, da 

decisão dos Municípios, para executarem obras, quer directamente pelo Município, 

quer através de protocolos de delegação de competências, cuja Câmara de Leiria, 

tem sido um bom exemplo e gostaria que o continuasse a ser. Do Governo, as 

Freguesias apenas recebem uma pequena verba, designada por Fundo de 

Financiamento para as Freguesias. 

Todos sabemos, que a nível da Administração Pública, as Autarquias Locais, 

nomeadamente as Freguesias, são quem melhor gerem os melhores recursos 

financeiros. Todos sabemos, que um euro gasto por uma autarquia, tem mais 

eficácia, que muitos gastos pelo Estado, prova disso, mais de 50% do investimento 

público, é feito pelas autarquias, onde apenas são gastos 10% dos dinheiros 

públicos. 

Actualmente, também se tem verificado a tendência para o aumento de 

competências para as autarquias, prosseguindo o bom princípio da subsidariedade e 

visando o bem-estar das populações. No entanto, verifica-se que o aumento de 

competências, nem sempre é acompanhado pela suficiente transferência de meios 

financeiros. Exemplo disso, é a reforma do ensino básico do primeiro ciclo, em curso. 

Na proposta de revisão de financiamento autárquico, o artigo 43º, proíbe a assunção 

de compromissos, dos Municípios e das Freguesias, pelo Estado. Um inverso, a 

assunção de compromissos e de competências do Estado pelas autarquias, também 
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deveria seguir a mesma filosofia, embora, na prática, não aconteça. Basta ver o que 

se passa na área da Saúde e da Educação, da segurança rodoviária e da sinalização 

das estradas nacionais. 

A Constituição da República, apela ao cumprimento da satisfação das necessidades 

públicas. Os autarcas, procuram sempre corresponder, mesmo que tenham de fazer 

aquilo a que não estão obrigados, nem faz parte das suas directas competências. 

Vejamos um exemplo recente: 

Nas últimas semanas, creio que a maioria dos Presidentes de Junta, tem sido 

convocados e também tem solicitado reuniões com a Educação e com o arranque do 

ano lectivo (reuniões com a Divisão de Educação, com o Agrupamento de Escolas da 

respectiva freguesia, com as Associações de Pais, com o Pessoal Docente), de forma 

a se atingir os objectivos das actividades extracurriculares, que visam e bem, 

melhorar o sistema educativo e favorecer aspectos socio-familiares. Nestas reuniões, 

imensas colaborações são solicitadas, para as Juntas de Freguesia, pelos 

agrupamentos de escola e pelo Município. 

Mesmo sabendo, que esses aspectos não são da nossa competência, consideram-nos 

o pronto-socorro e pedem-nos, não só melhoramentos nos edifícios e nos 

equipamentos, mas também, no fornecimento de fotocópias, no pagamento de horas 

a Auxiliares de Educação, para garantir a segurança dos alunos e para fazer a 

limpeza das salas, após a actividade extracurricular, para pagar a substituição de 

uma Auxiliar que por algum motivo falta, para adquirir material didáctico e para 

responder prontamente a qualquer emergência.  

O que acontecerá se não correspondermos e se não colaborarmos? Obviamente que, 

colaboramos naquilo que podemos e com aquilo que temos. 

Seria justo, por isso, um reforço de verbas através do Fundo de Financiamento das 

Freguesias. É desse pequeno financiamento, que ainda se tem que pagar a ajuda de 

compensação aos eleitos do órgão executivo da Freguesia.  

Efectivamente, trata-se de uma compensação, não de uma remuneração, que a 

maioria dos executivos das Juntas de Freguesia não usufruem, pelo trabalho que 

prestam à sociedade, suportam frequentemente do próprio bolso, ainda, despesas 

que deveriam ser públicas. Fazem-no por amor à camisola. 

Por outras e por esta razão, não deverão as autarquias locais ver diminuídas ,as já 

magras receitas, que emanam da Administração Central. É preciso motivar gente, 
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que, em serviço de missão, todos os dias contribui para o bem-estar dos cidadãos e 

isso faz-se com mais apoios, com mais meios, com mais financiamento.  

O espírito de missão, o gosto por fazer e fazer com saber, existe enquanto se 

reconhecer que contribui para o bem-estar da sociedade, aumentando ou diminuindo 

em função daquilo que o bolso consegue fazer.  

Não nos desmotivem! Não contribuam para o desânimo daqueles, que, não tendo 

outros interesses, todos os dias lutam para a satisfação das necessidades colectivas 

e de natureza pública. Obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Obrigado senhor deputado. 

Agora tem a palavra o senhor deputado José Augusto Esteves. 

DEPUTADO JOSÉ AUGUSTO ESTEVES(CDU) 
José Augusto Esteves, do PCP. 

É só para dizer, que, em relação ao Partido Socialista, não foi capaz aqui de refutar 

três ou quatro coisas que são evidentes na proposta de lei do Governo. 

Primeiro, é que é verdade que as perdas dos Municípios e das Freguesias são perdas 

reais, e as medidas draconianas vêm depois das eleições, em dois mil e nove. E que, 

não consegue refutar, que destes cento e noventa Municípios que vão perder verbas, 

cento e cinquenta são dos mais débeis. Muitas vezes, em concelhos, em que o 

investimento depende apenas do município, já que, o Poder Central, não faz nenhum 

investimento. 

Depois, também é verdade, que, ao contrário daquilo que tem sido a tradição do 

Partido Socialista e do Poder Local democrático, repudia as formas de consignação e 

de determinação superior, em matéria de consignação de verbas, deixando para as 

autarquias, a possibilidade de decidir aonde muito bem entende e de acordo com os 

interesses das populações, a quem presta contas, as verbas que lhes são destinadas. 

Isso, é uma realidade nesta lei, que fere a autonomia. 

É uma realidade nesta lei, por exemplo, a questão do IRS, que aqui foi colocada pelo 

Partido Socialista. Então não são as mais ricas, que vão receber mais?  

E depois, isto não é injusto, em relação ao cidadão, que num imposto nacional paga 

menos aqui, do que paga ali na Marinha Grande, se decidir o contrário? Então, 

porque é que é isto? 
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Então não é verdade, que isto tem como objectivo, quando se diz “ o reforço 

tributário dos Municípios”. Para quê? Porque o Partido Socialista defende a tese da 

injusta participação do Poder Local, nos impostos nacionais, acha que não devem 

participar, ou não devem participar na dimensão em que participam, e então, tomam 

as decisões à revelia daquilo que a Constituição determina, encontram mecanismos 

para forçar aquilo que a senhora Presidente da Câmara há bocado estava a dizer 

(temos que pôr mais no IMI para compensar) claro. E depois, é a tributação para 

cima de quem? Das populações! 

O que aqui vem com esta lei, é a lógica de, à revelia daquilo que são no fundo as 

regras constitucionais de financiamento do Estado, tentar pôr à margem as 

autarquias, na participação desse bolo, empurrando-as crescentemente para 

soluções de autonomia tributária, passando para as costas das pessoas a resolução 

dos problemas. Porque é assim: 

Qual é o peso na dívida pública, por exemplo, dos Municípios? É 5% em relação ao 

total das administrações públicas. Bem, mas pelo segundo ano consecutivo, o 

Governo, determina endividamento zero para os Municípios. Mas quanto é que lucrou 

no seu Programa de Estabilidade e Crescimento? E qual é a perspectiva que tem, de 

aumento da dívida pública nos próximos três anos? Para si próprio? Doze mil milhões 

de euros. Bem prega Frei Tomás! 

Ora, há aqui, o ajustar ao ciclo económico? Bem, se fosse ajustar ao ciclo económico, 

por aquilo que dizem, vamos crescer. Então e está a cortar? Não, de facto o que 

pretendem, é ajustar ao ciclo económico, impondo também aqui os critérios 

draconianos, a ditadura do défice, o conjunto que está a levar este País, para uma 

situação muito difícil.  

E portanto, aquilo que eu queria dizer era, o que aqui veio, por parte do Partido 

Socialista, é na realidade muito pouco. E é uma desculpa de mau pagador, não 

reconhecer, que há de facto, uma situação muito grave e que esta lei, não vem 

reforçar, nem a autonomia do Poder Local, nem os meios do Poder Local, para 

levarem para a frente, as responsabilidades que têm e as competências que têm e 

que a lei lhes atribui. Obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Obrigado senhor deputado. 

Senhor deputado Carlos Poço. 
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DEPUTADO CARLOS POÇO(PSD) 
Carlos Poço, PSD. 

Esta questão do financiamento local, é uma questão extremamente importante, e 

que devíamos todos tomar bem noção das consequências que vamos ter nos 

próximos anos, especialmente no ano dois mil e nove, porque no ano de dois mil e 

nove, é o ano onde vão ser feitos os acertos de contas, daqueles crescimentos que 

pode ter havido, no ano de dois mil e sete e dois mil e oito. Em dois mil e nove, 

poderão haver reduções, na casa dos 15%. 

Vai ser feito o acerto de contas no ano de dois mil e nove, a situação do País é 

conhecida. Não vale a pena dizer mais sobre isso, a situação é extremamente difícil. 

Temos um plano a cumprir, o PEC, estamos de acordo no rigor financeiro, o PSD está 

de acordo, mas tem que ser a Administração Central a fazer a sua quota parte maior, 

na gestão dos meios que estão à sua disposição. 

No que se refere ao Poder Local, todos sabemos, acho que isso é unânime em todos 

os presentes, todos somos autarcas, que as autarquias, são as entidades que melhor 

gastam o dinheiro que lhes é colocado à disposição. Isto é provado, aqui não temos 

divergências.  

Sobre a situação económica do País, também não há muito a dizer.  

Nos últimos onze anos, fomos governados, durante oito anos e meio, pelo Partido 

Socialista. O PSD esteve dois anos e meio. Eu pergunto, se cabe na cabeça de 

alguém, que foi o rigor da Dr.ª Manuela Ferreira Leite, que pôs isto a deslizar? 

Portanto, nos últimos onze anos, o PSD teve responsabilidades durante dois anos e 

meio, e todos nos lembramos da Dr.ª Manuela Ferreira Leite. As contas estão como 

estão, são conhecidas, não vou falar sobre elas. 

Está à disposição de todos os deputados, um estudo da DELLOITE, onde estão 

escalpelizadas várias comparações e eu abstenho-me de repetir. Só pedia a vossa 

atenção para a consultar. 

Relativamente às questões que foram levantadas, pelo senhor deputado Carlos 

André, sobre o “não é verdade”, houve umas quantas, que de facto, não é verdade. 

Como por exemplo, quando se referiu ao compromisso do EURO 2004, em relação ao 

endividamento. De facto não é verdade! Isso é um compromisso, que estava 

assumido, mas a lei exclui, e portanto, vamos ter que considerar a questão do EURO 

2004, para o cálculo do endividamento. Assim como, outros compromissos, na área 

social, que o Governo, com esta lei, também pretende ter retroactividade no critério. 
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É verdade, que o Município de Leiria, vai ver reduzidas as suas contribuições, dito de 

outra forma, ainda que mantenha exactamente o mesmo valor, porque é isso que 

está salvaguardado, devido à inflação, nós vamos pelo menos, quebrar o valor da 

inflação. Vamos ver, efectivamente, no mínimo, o valor da inflação. 

Posto isto, eu recordava a moção que foi aprovada na última Assembleia Municipal, 

não vou lê-la toda mas vou ler o seguinte: 

“ A Assembleia Municipal reunida a vinte e seis de Junho de dois mil e seis, delibera, 

recomendar aos grupos parlamentares que, na apreciação e discussão da proposta 

de lei do Governo sobre o regime de finanças das autarquias locais, tenha presentes 

como pressupostos incontornáveis, os princípios da autonomia e do reforço do poder 

local democrático, e bem assim o de, em circunstância alguma, poder haver uma 

diminuição das receitas das autarquias.” 

Esta moção foi aprovada por unanimidade. E entende-se, incluindo os deputados do 

Partido Socialista, que hoje apresentam uma posição diversa e sobre a qual eu 

gostaria de ser esclarecido, sobre quando é que estavam a falar verdade. Se foi 

nesta moção, ou se é hoje, com a posição de apoio às disposições de uma lei, que 

ainda vai ser discutida na Assembleia da República, e se o Partido Socialista local vai 

dar um apoio cego a essa lei, ou, se estará disponível para introduzir melhorias na 

lei, porque ainda estamos a tempo de introduzir melhorias. Muito obrigado. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Obrigado senhor deputado. 

O senhor deputado Carlos André pede para usar de novo a palavra e ficaremos por 

aqui, agora. 

DEPUTADO CARLOS ANDRÉ(PS) 
Como por certo compreenderão, não vou entrar no debate político em torno da lei. 

Há aqui, duas posições. São posições que se confrontam, claramente, e portanto, 

limito-me a esclarecer os pontos de vista que suscitaram dúvidas. 

Antes de mais, permito-me ler o artigo 61º, n.º 2, da Proposta de Lei das Finanças 

Locais, que diz o seguinte: 

“ Ficam excluídos dos limites de endividamento previstos no n.º 2 do artigo 39º, os 

empréstimos e os encargos com empréstimos anteriormente contraídos ao abrigo de 

disposições legais, que os excepcionavam dos limites de endividamento municipal.” 

Portanto, a disposição a que me referia, era esta. 
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Quanto à dúvida que o senhor deputado Carlos Poço tem, em relação à nossa 

posição, não há dúvida nenhuma. Se a moção que aprovámos na última Assembleia 

Municipal, voltasse a ser apresentada aqui, votá-la-íamos de novo.  

O que consideramos, obviamente, é um ponto de vista. O vosso é diferente e 

respeitamo-lo com toda a honestidade, respeitamos perfeitamente o vosso ponto de 

vista. Não me ouviu, em momento algum, insurgir-me contra o ponto de vista dos 

subscritores desta moção, admitirão que o nosso ponto de vista possa ser diverso, e 

é diverso, neste caso. Razão pela qual, se o texto da moção fosse o que aprovámos 

aqui na última Assembleia Municipal, de novo o aprovaríamos. Mas o texto da moção 

não é esse. É um texto diverso, é um texto que tem pressupostos, que não estão 

contidos na moção que nós aprovámos, e tem conclusões, que não estão contidas na 

moção que nós aprovámos.  

Como nós não entendemos, que esses pressupostos se verifiquem, da forma como os 

apresentam, obviamente que, não podemos votar essa moção. A razão de ser é esta. 

Mas naturalmente que, compreendemos, que outros tenham um ponto de vista, 

substancialmente diferente do nosso. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Obrigado senhor deputado. 

A senhora Presidente da Câmara tinha pedido a palavra para esclarecer alguma 

coisa? Faça favor! 

PRESIDENTE DA CÂMARA (ISABEL DAMASCENO CAMPOS) 
Eu acho que é importante esclarecer aqui algumas coisas. 

A primeira delas, é esta última intervenção do senhor deputado Carlos André, em 

relação à excepção dos empréstimos para fins especiais, e que tinham a 

característica de não entrarem para a capacidade de endividamento quando foram 

contraídos. E estamos a falar em quatro tipos de empréstimos: para o EURO 2004, 

para a Habitação Social, para os fundos comunitários e intempéries. Eram estas as 

quatro situações. 

O que aconteceu, e eu acredito claramente que não era essa a intenção do Governo, 

a intenção do Governo era excepcioná-las na totalidade, mas ao redigirem a lei não 

foram excepcionadas na totalidade. E eu explico porquê senhor deputado. 

É que aqui diz que ficam excluídos dos limites os referendos previstos no n.º 2 do 

artigo 39º, e o artigo 39º fala, no Limite Geral dos Empréstimos dos Municípios, ou 
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seja, capacidade de endividamento. Mas não os excepcionam do artigo 37º, que é o 

endividamento líquido. Eu explico, porque é fácil de entender. 

Os empréstimos desta natureza, que foram contraídos e não entraram para a 

capacidade de endividamento, ficam excepcionados para o cálculo da capacidade de 

endividamento, mas não ficam excepcionados para o cálculo do endividamento 

líquido. O que pode acontecer, na prática, é o seguinte: 

Um município que contraiu empréstimos dessa natureza, por exemplo no caso da 

Habitação Social nos municípios das áreas metropolitanas têm muito peso, podem 

continuar com capacidade de endividamento, porque eles ficam de fora. Mas como 

entra para o conceito de endividamento líquido, são obrigados a descontar e 

ultrapassa, naturalmente, aquele limite que é fixado na lei, são obrigados a 

descontar os 10%, que passe para além daquele limite.  

Portanto, houve aqui, e eu acredito e estou a dizer isto com muita convicção, um 

erro na formulação da proposta, porque eu estive presente, como sabem, nas 

negociações, e foi dito pelo Governo ”sim senhora, esses empréstimos são 

excepcionais”. E ficámos todos convencidos que eles eram excepcionados para o 

cálculo do endividamento líquido e para o cálculo da capacidade de endividamento. 

Não está isso escrito na lei. 

Eu estou em crer, estou mesmo em crer, que isto vai ser alterado no Parlamento, 

mas o que nós estamos a analisar, neste momento, é o que aqui está escrito. E o 

que aqui está escrito é exactamente o que eu estou a explicar. 

Portanto, houve aqui um erro, que julgo grosseiro, porque é excepcionado num lado 

e não é excepcionado no outro. Esta era a primeira nota que eu acho que era 

importante explicar. 

Segunda nota, não menos importante. 

A Resolução do Conselho Geral da Associação de Municípios foi aprovada por 

unanimidade. E o senhor deputado dizia que não havia representação, mas há 

representação proporcional. Há muitos autarcas do Partido Socialista naquele órgão, 

porque existem muitos Municípios do Partido Socialista, e portanto tem que haver 

representatividade. O que eu não acho correcto são os efeitos retroactivos da lei, 

porque na prática tem efeitos retroactivos e eu comparo até da seguinte maneira: 

uma pessoa vai na auto-estrada, o limite é noventa, vai a cumprir noventa, e de 

repente aparece-lhe à frente alguém a dizer que o limite é oitenta, mas é oitenta 
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desde o princípio da auto-estrada. Isto é que eu não acho correcto e manifestei isso 

ao Governo. 

Terceira nota que eu também acho importante, e que aqui já foi dito julgo que pelo 

senhor deputado José Augusto Esteves, que é o não se sentir o esforço da 

participação deste sacrifício. E quando eu digo do Governo, digo das empresas 

públicas, aliás como está no parecer que foi aprovado por unanimidade. Só duas 

empresas públicas contribuem mais para o défice do que a totalidade dos trezentos e 

oito Municípios. E nós não vemos que haja intenções do Governo de fazer alguma 

política de contenção, para diminuir este contributo para o défice que estas empresas 

públicas têm. Ou seja, há aqui uma desigualdade de tratamento, e pretende-se com 

esta lei que os únicos contributos que podem vir a ser dados para a redução sejam 

dos Municípios. Eu acho que isso, efectivamente, é uma injustiça de tratamento, 

porque, conforme já aqui foi dito pelo Presidente de Junta da Azoia, está 

comprovadíssimo que os investimentos feitos pelos Municípios saem por norma mais 

baratos do que um investimento feito pelo Poder Central. É algo que não está 

correcto e que nos leva, enquanto associação, e a Câmara enquanto município 

lesado, a tomar esta posição. 

Outra nota final que é importante, que são as comparticipações dos impostos do 

Estado e as reduções aos aumentos. 

Não há dúvida nenhuma que o Governo, depois de muitas negociações e de muitas 

insistências da Associação Nacional de Municípios, introduziu um factor travão até 

dois mil e nove. Isto é, até dois mil e nove não há aumentos significativos nem há 

diminuições significativas, o que realmente, faz alguma confusão. Porquê até dois mil 

e nove? E dá para pensar porque é que é até dois mil e nove, e temos o direito de 

pensar. Eu vou dar três exemplos de reduções totais, dos valores absolutos, e vou 

buscar concelhos que nada têm a ver com a nossa região: Vila de Bispo está 

previsível reduzir 50,4% das transferências do Estado, Vila de Rei 49,7% e Barrancos 

47,6%. E estamos a falar em três municípios de que ninguém tem dúvidas 

nenhumas das suas dificuldades de angariar receitas complementares, da sua 

interioridade, das suas dificuldades naturais que essa interioridade lhes dá. Ou seja, 

são municípios que não têm outra capacidade de recursos, a não ser os impostos do 

Estado.  
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É evidente que estes valores que eu agora citei, são tamponados até dois mil e nove 

e ficam com diminuições muito pouco significativas. Mas em dois mil e nove 

disparam. A lei é aprovada desta maneira. 

Duas situações completamente opostas: Sintra, é previsível aumentar 83%, 

Gondomar é previsível aumentar 80%. Evidentemente que nenhum destes 

municípios vai aumentar estes valores. Vai aumentar, devido ao factor travão, cerca 

de 2,4% cada um, mas em dois mil e nove, a previsão é este aumento, ou seja: 

Não há aqui uma lógica territorial de distribuição dos recursos do Estado 

relativamente aos municípios. Como é que algum cidadão deste País compreende 

que municípios como Sintra, como Braga, tenham estes aumentos tão significativos, 

quando têm capacidade de recorrer a outro tipo de impostos, porque aí, 

efectivamente, há o IMI, há a derrama, etc. Agora Barrancos, Vila de Bispo, Vila de 

Rei, não há nada disto. E são estas situações que levam a Associação Nacional de 

Municípios a dizer que não está correcta esta distribuição. Não há ninguém neste País 

que entenda, um exemplo tão simples como isto: que Braga aumente as 

transferências e que Bragança desça. É o que está previsto. 

Há efectivamente uma falta de cuidado. Evidentemente que o Governo justifica que 

nos sítios onde há mais população naturalmente que precisarão de mais dinheiro, 

mas a verdade é que são municípios onde estão outras alternativas de receitas e 

estes pequeninos, não têm alternativas de receitas. 

Uma nota final. 

Relativamente ao IRS, e eu subscrevo integralmente aquilo que o deputado José 

Augusto acabou de dizer, acho que tem toda a razão, da desigualdade do cidadão. E 

tem uma perversidade, porque vejamos: Quais são os municípios que vão ter 

condições para poder aplicar o abaixamento do IRS? São os municípios que têm 

outras contrapartidas financeiras, em termos de receitas, ou seja, é Gondomar, é 

Sintra, é Oeiras, porque os pequeninos do interior não têm qualquer hipótese. Se 

eles ainda vão baixar o IRS, numa tentativa de levar para lá população, porque era 

um dos argumentos do Governo, como é que Barrancos tem hipótese de baixar o IRS 

quando sofre esta descida significativa de transferências do Estado? Como é que 

Bragança tem hipóteses de baixar o seu IRS? Ou seja, quem vai ter hipóteses de 

baixar o seu IRS, ou o IRS dos seus cidadãos, são precisamente os concelhos ricos, 

onde já há muita gente. Leiria não tem um aumento significativo. A previsão do 

aumento de Leiria, depois de dois mil e nove, é 5%, porque a previsão até agora 
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será de 1%.O que nós temos aqui que analisar é o contexto global desta lei, que não 

está equilibrada.  

A Associação não tem interesse nenhum, como diz o deputado Carlos André, e bem, 

em pôr o Estado contra Estado. Mas a verdade é que nunca houve da parte do 

Governo uma percepção deste desequilíbrio, da maneira como isto foi tratado, 

apesar de ter sido devidamente alertado, desde o início, pela Associação Nacional de 

Municípios, que quis ser parceira activa na elaboração de uma lei que fosse mais 

justa, mais equilibrada. Não é o que aqui está. Algumas correcções poderão ser 

feitas no âmbito da Assembleia da República, acredito que sim. Espero, seriamente, 

que uma delas seja esta questão dos empréstimos, que não entrem para a 

capacidade de endividamento, mas vamos aguardar para ver. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhora Presidente. 

Senhor deputado Carlos André, pedia-lhe que fosse muito breve. Faça favor! 

DEPUTADO CARLOS ANDRÉ(PS) 
Muito obrigado senhor Presidente. 

Mas há aqui duas ou três questões, que carecem de ser esclarecidas. 

A senhora Presidente da Câmara, citou cinco pontos, e não todos aqueles que 

constam da moção. Aliás, agradeço-lhe, a elevação do contributo que deu para este 

debate. É nesse espírito que nós nos colocamos aqui. 

Citou cinco pontos. O primeiro, uma contradição que existe na lei, que os juristas 

chamam uma contradictio in terminis Esta contradição que existe na lei, tem que ser 

sanada, necessariamente. E portanto, parece-me que é fácil de sanar. 

Segundo, também estamos de acordo com a observação que faz, em relação ao vício 

da retroactividade da lei, de resto, fere um princípio jurídico, de direito, que as leis 

não podem ser retroactivas, se a retroactividade se traduzir em afectar os 

destinatários dessa mesma lei. 

Terceiro aspecto, esta Lei de Finanças Locais, não tem em conta o prejuízo das 

empresas públicas. Estou perfeitamente de acordo consigo senhora Presidente, mas 

como compreenderá, o articulado da Lei de Finanças Locais, não pode falar nas 

empresas públicas. Não há possibilidade nenhuma do ponto de vista jurídico. 

Nenhum jurista, poderia redigir uma Lei de Finanças Locais, e falar nela nas 

empresas públicas. Estes são três aspectos, em relação aos quais, estamos 
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integralmente de acordo. E se a moção fosse com estes aspectos, o Partido 

Socialista, seguramente, que votaria favoravelmente o descontentamento desta 

Assembleia e uma exigência de que estes aspectos fossem corrigidos. 

O quarto aspecto, tem a ver com o tal travão de dois mil e nove. Mas perdoar-me-á 

a senhora Presidente, em dois mil e nove há de facto um travão, em relação a uma 

quantidade de coisas, mas em circunstância alguma, as transferências podem descer 

mais do que 5% ou 2,5% conforme a sua capacidade fiscal. E esta norma não é 

transitória e não se esgota em dois mil e nove.  

Veja-se o artigo 29º, como não pode ver subir em mais de 5% aquilo que disse de 

cerca 80% para aqueles concelhos, pois os crescimentos acima de 5% revertem, 

como eu já disse, na minha intervenção há pouco, para o Fundo de Coesão e 

Solidariedade com os outros municípios. Esta regra também não é transitória, pelo 

menos, nenhuma transitoriedade vem expressa no artigo 29º, que reza o seguinte:  

“Variações máximas – A participação de cada município nos impostos do Estado 

incluindo os montantes do FEF, FSN e da participação fixa no IRS, referida na alínea 

c) do n.º 1 do artigo 19º, não pode sofrer uma diminuição superior a 5% da 

participação nas transferências financeiras do ano anterior, para os municípios com 

capitação de impostos locais superior a 1,25 da média nacional, nem uma diminuição 

superior a 2,5% da referida participação para os municípios com capitação inferior a 

1,25 vezes aquela média.” E diz, em relação a receitas, o n.º 2 do mesmo artigo 29º 

“ E a participação de cada município nos impostos do Estado, incluindo os montantes 

do FEF, FSN e da participação fixa no IRS, referida na alínea c) do n.º 1 do artigo 

19º, não pode sofrer um acréscimo superior a 5%, da participação relativa às 

transferências financeiras do ano anterior “ 

Portanto, no que diz respeito a este travão de dois mil e nove, ele de facto existe, 

mas é em relação a outra questão, não é em relação a esta questão dos 5% ou dos 

2,5%, porque esta norma, o artigo 29º, não é uma norma transitória, porque não 

tem aqui o travão de dois mil e nove.  

De qualquer forma, se se provar que há travão em relação a isto, também não 

concordamos com ele. Mas, na nossa leitura, resulta claro. Eu li os artigos da lei, não 

há aqui nenhuma norma transitória. 

Finalmente, há a questão que nos divide, a questão do IRS. Também não teríamos 

dificuldade em considerar um texto qualquer em relação a isso. Mas não é esse o 

texto que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa, é um texto da 
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Associação Nacional de Municípios Portugueses, cujo conteúdo é bem mais vasto do 

que estes quatro pontos, e portanto, compreenderão que, em relação a estes quatro 

pontos, até não me custa admitir, que nós possamos ter qualquer sintonia com 

aquilo que disse a senhora Presidente da Câmara Municipal, em relação ao 

vastíssimo conteúdo do texto da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Nós 

não podemos estar de acordo, e obviamente, também não estamos de acordo, com 

os pressupostos e as conclusões da moção, que foi aqui apresentada.  

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhor deputado. Faça favor senhora Presidente. 

PRESIDENTE DA CÂMARA (ISABEL DAMASCENO CAMPOS) 
Senhor Presidente, eu só queria explicar que apenas citei alguns exemplos, que são 

exemplos gritantes. O texto da Associação Nacional de Municípios faz uma análise 

global da lei. E há aqui uma outra questão, que eu há pouco não referi, até para não 

me repetir em relação a algumas intervenções que foram feitas, quer pelo deputado 

Carlos Poço que pelo deputado José Augusto Esteves, que é a questão da autonomia, 

que é uma questão muito importante.  

Há uma interferência enorme do Estado na gestão autárquica. Quando aparece 

aquele princípio da consignação, e o senhor deputado Carlos André elogiou esse 

princípio, desculpe-me discordar. O princípio da consignação é contrário à autonomia 

do Poder Local. O Poder Local é eleito para executar o seu programa, os munícipes 

elegem-no para executar aquele programa. Nós não somos eleitos para executar o 

programa do Governo. São coisas completamente diferentes.  

E o que se nota na lei, em vários pontos, é que há uma tendência, de nós passarmos 

a executar aquilo que é o programa do Governo. E isso é uma ingerência na 

autonomia do Poder Local. Não tenho dúvidas nenhumas. E transparece. 

Não vale a pena estarmos a escalpelizar a lei até ao milímetro, mas há uma outra 

situação que é claramente indicativa disto que eu estou a dizer.  

Há uma excepção de contracção de empréstimos para fundos comunitários, que 

aparece aqui em determinada altura, mas esses projectos têm que ser aprovados por 

três Ministros. Isto é uma ingerência brutal no Poder Local. Ou seja: 

Eu quero contrair um empréstimo para um pavilhão, vamos supor, faz parte do meu 

programa eleitoral que foi sufragado, vou aos senhores três Ministros e digo que 
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quero dinheiro para fazer este pavilhão. E eles acham que da política do Governo, 

não faz parte fazer o pavilhão no local pretendido. E votam contra! 

Portanto, eu acho que, do ponto de vista político, é capaz de ser a questão mais 

grave. Há uma ingerência, que perpassa por toda a lei. Dá a sensação, muitas vezes, 

do Governo querer transformar as autarquias e os autarcas em directores-gerais. É 

isto que se sente. 

Dizia o senhor deputado, que não se devia falar aqui nas empresas públicas. Claro 

que não, mas a predisposição dos Municípios para aceitar rigor, exigência, controlo, 

diminuição de custos, etc., era maior se se sentisse o mesmo em relação às 

empresas públicas. Muito obrigada. 

PRESIDENTE DA MESA (MANUEL ANTUNES) 
Muito obrigado senhora Presidente. 

Penso que tivemos um debate bem esclarecedor, muito construtivo, de ambas as 

partes, com pontos de vista bem apresentados, e temos uma moção, que foi 

subscrita por quatro grupos municipais e vamos votá-la. 

Moção de apoio ao relatório e à posição assumida pela Associação Nacional de 

Municípios Portugueses ? 

Quem vota contra? 

Quem se abstém? 

A Assembleia Municipal de Leiria delibera, por maioria, com dez votos 

contra e sete abstenções, aprovar esta Moção. Mais delibera, dar 

conhecimento da mesma, aos grupos parlamentares da Assembleia da 

República e à Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

  

 

 

 

Terminado o período da ordem do dia, resta-me agradecer a presença de todos e até 

à próxima sessão. 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo senhor Presidente encerrada 

a sessão, eram 01.40 horas, mandando que de tudo para constar, se 
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lavrasse a presente acta, que eu, Teresa Paula Ribeiro dos Santos Pinto, 

Assistente Administrativa Especialista, lavrei e subscrevo.--------------------- 

  

APROVAÇÃO DA ACTA  

De acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 92º, da Lei N.º 169/99, de 18 

de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, a Assembleia Municipal na sessão de ordinária de 29 de 

Dezembro de 2006, deliberou por maioria com três abstenções, aprovar a 

acta .----------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia 

 

 

 

Manuel de Jesus Antunes 

 

A Assistente Administrativa Especialista 

 

Teresa Paula Pinto 
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