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ATA N.º 5/2016 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

LEIRIA DE 09 DE JUNHO DE 2016 

 

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e dezasseis, no auditório do Teatro Miguel 

Franco, em Leiria, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal de Leiria. 

Dos cinquenta e um membros que a compõem, faltou a senhora deputada Ana Sofia 

Francisco Manso, o senhor deputado Artur Rogério de Jesus Santos, o senhor deputado 

Carlos Manuel Carvalheira Barbeiro, convocado em substituição de Acácio Fernando dos 

Santos Lopes de Sousa, o senhor deputado João Paulo Neves Leonardo, o senhor 

deputado José Pereira dos Santos e o senhor deputado Manuel Pereira Gago. 

O senhor deputado Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa, substituído por Carlos 

Manuel Carvalheira Barbeiro; Amílcar Henriques Gaspar, Presidente da Junta de Freguesia 

de Regueira de Pontes, substituído por Sofia Alexandra Estrela de Sousa Caçador, 

tesoureira da Junta; Ana Elisa da Silva da Costa Santos, substituída por Romeu Manuel 

Bento Tavares; Ana Paula Coutinho Santos Ferreira, substituída por Duarte Gois Martins; 

Filipe André da Silva Reis, substituído por Joana Maria de Brito Cartaxo; Luís Pedro Costa 

de Melo Biscaia, substituído por Uziel Carvalho, que é substituído por Noémi Gláucia de 

Oliveira Martins; Helena Cristina da Fonseca Brites, Presidente da Junta de Freguesia de 

Arrabal, substituída por Francisco Salada Marinho, secretário da Junta; Maria Fernanda 

Menino Ribeiro Faustino, substituída por Fernando Gaspar Moreira da Horta; Maria Paula 

Neves de Faria, substituída por Maria Joaquina Correia Rodrigues Ribeiro; Mário Jerónimo 

de Carvalho, substituído por Vítor Manuel Correia de Sousa Gois; Ventura José Rolo 

Tomaz, Presidente da Junta de Freguesia de Coimbrão, substituído por Henrique Jorge 

Ferreira Cinca, tesoureiro da Junta; Vitorino das Neves Vieira Pereira, substituído por 

Heitor Nuno Patrício de Sousa e Castro. 

Por parte da Câmara Municipal, estiveram presentes os senhores Vereadores Gonçalo 

Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Anabela Fernandes Graça, Lino Dias Pereira, Ricardo 

Miguel Faustino dos Santos, Ana Margarida Félix Valentim, Vítor Manuel Lopes Marques, 

Álvaro Madureira, Daniel Rodrigues Marques, Ana Silveira e Margarida Castelão Dias. 

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

secretariada por José da Silva Alves, 1.º secretário, e por Noémi Gláucia de Oliveira 

Martins, em substituição de Maria Paula Neves de Faria, 2.ª secretária da Mesa. 
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Havendo “quórum”, foi pelo senhor Presidente declarada aberta a sessão eram 21.18 

horas, com a seguinte ORDEM DO DIA: 

1. Relatório do Presidente da Câmara sobre a atividade do Município e relatório 

financeiro – Apreciação nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

2. XII Modificação ao Orçamento, 1.ª Revisão ao orçamento de Receita, 3.ª 

Revisão ao Plano Plurianual de Investimento e 2.ª Revisão ao Plano de 

atividades - Apreciação, discussão e votação. 

3. III Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano – I Revisão dos 

Serviços Municipalizados de água e Saneamento - Apreciação, discussão e votação. 

4. Documentos de Prestação de Contas Consolidadas relativas ao exercício de 

2015 - Grupo Autárquico do Município de Leiria - Apreciação e votação. 

5. Autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos - Para 

conhecimento. 

6. Listagem de Apoios/Auxílios não financeiros às Freguesias para conhecimento 

da Assembleia Municipal  

7. Minuta de contrato interadministrativo de delegação de competências no 

domínio da educação - Apreciação, discussão e votação. 

8. Correção Material do Plano Diretor Municipal de Leiria – Para conhecimento, nos 

termos do n.º 3 do art.º 122.º do RJIGT. 

9. Concessão da gestão e exploração do Parque de Campismo da Praia do 

Pedrógão – Concurso Público – Aprovação da abertura do procedimento e 

submissão à autorização da Assembleia Municipal - Apreciação, discussão e 

votação. 

10. Abertura de procedimento concursal para efeitos de recrutamento e seleção 

tendo em vista o provimento de titular de cargo de direção intermédia de 2.º 

grau | Proposta para designação, por deliberação da Assembleia Municipal de 

Leiria, do correspondente júri de recrutamento - Apreciação, discussão e votação. 

11. Proposta de Regulamento do Programa de Comparticipação ao 

Arrendamento do Município de Leiria - Apreciação, discussão e votação. 

12. Processo de obras particulares n.º 1672/99 - LIZAUTO - Sociedade 

Portuguesa de Comércio e Reparação de Automóveis, Lda. - Apreciação, discussão 

e votação. 

13. Isenção de taxas - Entradas gratuitas nos museus m|i|mo – museu da 

imagem em movimento e Moinho do Papel - Apreciação, discussão e votação. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, cumprimentou 

os presentes. 
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Em nome da Assembleia Municipal saudou o regresso do senhor deputado municipal 

António Pereira de Melo, que esteve ausente por motivos de saúde, e desejou as 

melhoras e rápida recuperação ao senhor Presidente da Câmara Municipal, Raúl Castro. 

Antes do início do período antes da ordem do dia, informou da existência de um pedido 

de intervenção do cidadão Américo Dias. Solicitou ao Plenário autorização para que esta 

ocorra antes do início dos trabalhos, como habitual, em conformidade com o n.º 4 do 

artigo 36.º do Regimento. 

Não havendo qualquer manifestação contra, deu a palavra ao senhor Américo Dias, para 

falar sobre os transportes coletivos de Leiria e sobre o largo Cónego Maia. 

Intervenção do senhor Américo Manuel de Abreu Dias  

Cumprimentou os presentes. 

Iniciou a sua intervenção dizendo que veio falar sobre os transportes coletivos em Boa 

Vista, nomeadamente os que abrangem a zona de Alqueidão, localidade que dista 7 km 

de Leiria, tendo sido pela sua população solicitado um percurso à entidade competente, 

ao qual foi respondido não ser possível por ser muito longe. Entende que esta situação é 

atípica, sugerindo que o autocarro que faz o percurso da Cova das Faias passe a ir até ao 

fim da freguesia de Boa Vista (rotunda junto às bombas de gasolina), baixar pela estrada 

de Alqueidão, passar por Santa Eufémia, Quintas do Sirol, Andrinos, rua Paulo VI e 

paragem junto ao hospital Santo André. Afirmou que esta alteração ao percurso 

beneficiaria muitas pessoas e talvez assim se evitasse o uso de carros próprios, solução 

que deveria ser analisada com atenção e cuidado. 

Relativamente ao largo Cónego de Maia, perguntou porque é que naquele espaço – que 

só é utilizado por pombos – se fez um estacionamento em plena via pública, atrofiando 

ainda mais as duas diminutas vias de circulação. 

Aludiu à ausência de muitos deputados municipais e sua substituição na presente sessão 

mas espera que a sua intervenção tenha eco junto dos responsáveis pelas áreas 

abordadas. 

Referiu ainda a questão da fibra ótica na freguesia de Boa Vista, assunto abordado pelo 

Sr. Presidente da União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista na sessão ordinária 

de abril de 2016, que praticamente não existe e faz falta, sendo que no local onde habita 

dispõe de 2,5 megas de velocidade. Perguntou se não haverá um operador que queira 

solucionar o problema e apelou a que esta situação se resolva com a rapidez possível. 

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

disse que o Sr. Vereador responsável pelos assuntos expostos está presente, bem como o 

Sr. Presidente da Câmara em exercício, que terão tomado nota e certamente levarão em 

conta as suas sugestões. 
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Informou ainda que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Caranguejeira, Sr. Joaquim 

Mónico, lhe fez um pedido no sentido de sensibilizar a Assembleia Municipal - no âmbito 

de uma ação de solidariedade em que a Junta se envolveu com a APPC – para aquisição, 

pelos presentes, de CD solidário. 

  

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

  

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

apreciação a ata n.º 3 de 2016. 

Não havendo por parte dos senhores/senhoras deputados qualquer manifestação, colocou 

à votação a ata n.º 3/2016, da sessão ordinária do dia 29 de abril de 2016. 

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

aprovar a ata n.º 3/2016, da sessão ordinária realizada no dia 29 de abril de 

2016. 

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

ata n.º 4/2016, da sessão extraordinária de 20 de maio, será enviada aos senhores 

deputados assim que concluída e presente à sessão ordinária de setembro. 

Deu conhecimento à Assembleia Municipal da apresentação de atestado médico e pedido 

de suspensão temporária de mandato enviado pelo Sr. Deputado Municipal Vitorino Vieira 

Pereira que, por motivos de saúde, solicita a sua substituição pelo Sr. Deputado Heitor de 

Sousa. Desejou as melhoras e rápida recuperação ao senhor Deputado Municipal Vitorino 

Vieira Pereira. 

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

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, leu a ordem de 

intervenção, intercalada, dos senhores deputados inscritos. 

Intervenção do senhor deputado municipal José António Silva (PSD) 

Cumprimentou os presentes, com um cumprimento especial ao senhor deputado 

municipal António Pereira de Melo, a quem desejou rápidas melhoras, bem como ao 

senhor Presidente da Câmara Municipal e ao senhor deputado municipal Vitorino Vieira 

Pereira. 

Justificou a presença, nesta sessão, de três novos membros da bancada municipal do 

PSD, convocados pelo secretariado de apoio à Assembleia Municipal, na sequência de 

comunicação e justificação de ausência de membros que, por motivo impeditivo, não 

puderam estar presentes. Faltam ainda outros três deputados municipais que 

comunicaram à bancada municipal a falta e esses não são substituídos. 
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Afirmou que as minorias também têm o direito de apresentar, discutir e aprovar as suas 

propostas, reafirmando que a sua bancada municipal não concorda com as substituições e 

até substituições de substitutos, como tem sido prática deste órgão. 

Abordando a recente cerimónia de comemoração do dia da cidade de Leiria, 22 de maio, 

disse ter gostado da sessão em geral e do discurso do Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal, a quem manifestou a sua satisfação, particularmente – até porque a Câmara 

não o fez - por ter homenageado verbalmente o senhor Eng.º Lemos Proença e outros 

antigos Presidentes da Câmara Municipal de Leiria.  

Declarou que independentemente de se gostar e concordar, ou não, do senhor Eng.º 

Lemos Proença, Leiria deve-lhe muito, não só na área da saúde como também na área da 

educação, tendo dado um contributo importante para o desenvolvimento deste concelho.  

Considerou que seria bom que a Câmara lhe prestasse homenagem, assim como a todos 

os outros antigos presidentes, pois vivemos num Estado social e democrático. 

Intervenção do senhor deputado municipal Fábio Seguro Joaquim (CDS-PP) 

Cumprimentou os presentes. 

Relativamente à questão da assiduidade e presença nas sessões da Assembleia Municipal, 

disse que quando alguém se candidata é porque indicia disponibilidade para cumprir as 

suas funções, não se revendo na postura de quem não o faz. 

Apresentou a proposta que se transcreve, previamente entregue à Mesa e bancadas 

municipais representadas: 

Proposta de criação do Conselho Municipal para a Integração da Pessoa com Deficiência 

(CMIPD) 

Considerando: 

 I - A existência de mecanismos de exclusão social que inibem os(as) cidadãos(ãs) com 

deficiência, por múltiplas razões e em muitas circunstâncias da sua vida, de exercer 

plenamente a sua cidadania; 

II - O desafio que constitui a inclusão social das pessoas com deficiência que, a realizar-

se, enriquecerá o desenvolvimento humano da nossa cidade; 

III - As diretrizes emanadas da Organização das Nações Unidas, Organização Mundial de 

Saúde, Organização Internacional do Trabalho, União Europeia e a própria legislação 

nacional, que sublinham a necessidade de medidas adicionais que favoreçam a inclusão 

social das pessoas com deficiência em áreas como o emprego, trabalho e formação, 

consumo, segurança social, saúde, habitação e urbanismo, transportes, educação e 

ensino, cultura e ciência, sistema fiscal, desporto e tempos livres; 

IV - O objetivo da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, de promover, proteger e garantir o gozo pleno e igual de todos os direitos 
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humanos e liberdades fundamentais por parte de todas as pessoas com deficiência e de 

promover o respeito pela dignidade; 

V - A necessidade de dar cumprimento ao estabelecido no artigo 71.º da Constituição da 

República Portuguesa, e o objetivo da realização de uma política global, integrada e 

transversal expresso na Lei de Bases da Prevenção e da Reabilitação e Integração das 

Pessoas com Deficiência; 

VI - O dever da Administração Central e Local de promoverem políticas de reabilitação e 

inclusão social das pessoas com deficiência vertidas no primeiro Plano de Acão para a 

Integração das Pessoas com Deficiências e Incapacidades (PAIPDI) e no Plano Nacional de 

Promoção da Acessibilidade (PNPA); 

VII - A importância de desenvolver mecanismos facilitadores da participação das pessoas 

com deficiência na definição de políticas inclusivas, projetos e ações municipais. 

É proposta a criação do Conselho Municipal para a Integração da Pessoa com Deficiência 

(CMIPD), devendo este órgão ter como linhas orientadoras da sua atuação: 

- Promover a participação ativa das pessoas com deficiência na construção de uma cidade 

inclusiva; 

- Assegurar a participação das organizações representativas das pessoas com deficiência 

e promover o diálogo entre pares; 

- Promover a igualdade de oportunidades a todos (as) os (as) cidadãos (ãs); 

- Prevenir e combater práticas e atitudes discriminatórias face às pessoas com 

deficiência; 

- Cooperar institucionalmente com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, 

acessibilidade e mobilidade na cidade para todos (as); 

- Fomentar a independência e a vida autónoma das pessoas com deficiência. 

Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

Cumprimentou os presentes. 

Iniciou a sua intervenção dando conta de que a partir de 1 de julho de 2016 todos os 

cidadãos e cidadãs que auferem um rendimento per capita até €425,00, ou em comunhão 

no valor de €600,00 ou ainda todos os que recebem rendimento social de inserção, abono 

de família e complementos de reforma, passarão a ter, automaticamente, acesso à tarifa 

social de energia. Tal significa uma redução de cerca de 30% a 35% do custo de energia, 

por mês. Esta notícia resulta de uma proposta aprovada na Assembleia da República, que 

impõe como obrigatória a atribuição de tarifa social de energia, independentemente de os 

cidadãos terem de se deslocar à operadora de fornecimento de energia, circunstância que 

passa a ser a verificada pela autoridade tributária. 



                
 Município de Leiria 
                    Assembleia Municipal 

 

 

Assembleia Municipal de Leiria – Ata n.º 5/2016, de 09 de junho – Quadriénio 2013/2017  7 

Relativamente ao orçamento participativo, observou ser uma circunstância anormal o 

facto de ainda existirem projetos aprovados em 2014 que ainda não foram concluídos e, 

consequentemente, sem o devido uso pelas populações.  

Apresentou a moção que se transcreve, previamente entregue à Mesa e bancadas 

municipais representadas: 

Em defesa da Escola Pública e por uma rede de transportes escolares que sirva as escolas 

públicas no concelho. 

Considerando que: 

Foi recentemente realizado pelo Ministério de Educação um levantamento exaustivo das 

necessidades e das capacidades dos estabelecimentos de ensino público para satisfação 

do direito constitucional, vertido no n.º 2 do artigo 74.º da CRP, segundo o qual, o Estado 

deve “assegurar o ensino básico, universal e gratuito” e, para esse efeito, “criar um 

sistema público”; 

O diagnóstico realizado, intitulado “Análise da Rede de Estabelecimentos do Ensino 

Particular e Cooperativo com contrato de associação”, procedeu a uma reavaliação global, 

a nível nacional, das necessidades educativas previstas para o próximo ano letivo, à luz 

das capacidades existentes nas escolas públicas e nos estabelecimentos particulares de 

ensino; 

No caso do distrito de Leiria, se verificou uma incoerência na definição da área de 

influência do Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, em Carreira, Leiria, que não 

aparecia no estudo realizado, mas que, entretanto, foi corrigida, segundo carta da 

DGESTE/DSR Centro, enviada ao agrupamento escolar em 08-06-2016, passando a 

definir a “área de abrangência da Escola Básica Rainha Santa Isabel, Carreira, Leiria como 

sendo a compreendida pelas freguesias da Bajouca, Coimbrão, União das Freguesias de 

Monte Real e Carvide, União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira e União das 

Freguesias Souto da Carpalhosa e Ortigosa”; 

Esta comunicação oficial é de fundamental importância para se reconhecer a necessidade 

de acessibilidade em transportes públicos a este Agrupamento Escolar como um elemento 

central do processo educativo público nesta região Norte do concelho de Leiria; 

A situação nesta zona, em matéria de transportes escolares, é inexistente, pelo menos, 

desde há um ano, o que constitui uma grave falha da ação do município, pois dessa forma 

está-se a criar, voluntária ou involuntariamente, uma discriminação entre as famílias que 

têm possibilidade de utilizar meios próprios no acesso dos seus filhos às Escolas e aquelas 

que, não tendo essas mesmas possibilidades, estão obrigadas a, na melhor das hipóteses, 

a usar os maus transportes públicos existentes e, regra geral, a obrigar as crianças a 

grandes percursos a pé ou a tempos de espera inaceitáveis, para fazer ligações em 

carreiras de transportes; 
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Estando agora, claramente definido, o papel central do agrupamento escolar Rainha 

Santa Isabel, no contexto escolar do 2.º, 3.º ciclo e secundário nesta zona do concelho, é 

obrigação da Câmara assegurar o funcionamento do transporte escolar, para o próximo 

ano letivo, em condições de acesso minimamente aceitáveis; 

Nestes termos, a Assembleia Municipal de Leiria, reunida em sessão ordinária a 09 de 

Junho de 2016, delibera: 

Recomendar à Camara Municipal que assegure, a partir do próximo ano letivo, uma rede 

de transporte escolar na área de abrangência da Escola Básico Rainha Santa Isabel, que 

respeite os preceitos legalmente estabelecidos em matéria de horários e condições de 

acessibilidade a todos os alunos destes graus de ensino, daquela zona do concelho; 

Recomendar à Câmara Municipal que proceda a uma revisão dos moldes de 

funcionamento do transporte escolar em todo o restante concelho, cuidando para que se 

realizem os ajustes necessários a eventuais falhas que ocorram neste transporte, noutras 

freguesias do concelho. 

Intervenção do senhor deputado municipal Henrique Jorge Ferreira Cinca (Tesoureiro 

da Junta de Freguesia de Coimbrão) 

Cumprimentou os presentes. 

Manifestou o seu agrado pelo trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal na Praia do 

Pedrógão, nomeadamente na requalificação da marginal, águas pluviais, alguns passeios 

e preparação do areal. Salientou o planeamento atempado e o facto de a Câmara ter 

vindo a melhorar o seu desempenho, que agradeceu. 

Solicitou uma especial atenção à questão dos caravanistas anuais, muito importantes 

naquela localidade pois contribuem para o desenvolvimento do comércio, e não existe um 

espaço condigno para aparcarem com todas as condições. Instou a Câmara a desenvolver 

um estudo para criação de uma faixa específica de estacionamento, com luz, água e 

esgotos, aplicando as taxas devidas, situação que existe em outros pontos do país. 

Relativamente à manutenção estrada EN 109-9, que liga Monte Redondo à Praia do 

Pedrógão, chegou-lhe a informação de que esta só será efetuada até à entrada do 

Coimbrão. Todo o percurso desta EN está danificado, a camada de aderência é 

atualmente inexistente nas curvas, o que a torna muito perigosa quando chove. Apelou a 

que todos se empenhem no sentido e apelo a que as obras de requalificação desta 

estrada sejam efetuadas incluindo o Pedrógão. 

Intervenção do senhor deputado municipal Ilídio de Jesus Fernandes (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Neste período de antes da ordem do dia, pretendo expor os seguintes assuntos: 

1.º - Conservação da EN 356-1 que liga Azoia à Martingança, entre o IC2 e a EN 242.   
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Esta via, vulgarmente conhecida por estrada de Maceira, atravessa a dita Freguesia de 

Maceira e a antiga Freguesia de Azoia, agora integrada na Freguesia de Parceiros e Azoia, 

a sul do concelho de Leiria. O tráfego diário - de ligeiros e pesados - é elevado, causando 

o desgaste correspondente. As marcações de faixas de rodagem, de riscos contínuos e 

descontínuos, de caixas de viragem e de outras sinalizações horizontais, precisam de ser 

remodeladas. De facto, os traços estão quase imperceptíveis. À noite, quando chove ou 

está neoeiro, as dificuldades aumentam. A falta de conservação é notória. 

Assim, deverá o senhor Presidente da Câmara Municipal diligenciar junto da EP -Estradas 

de Portugal para que essa entidade proceda à remarcação da via, de forma a preservar a 

segurança dos utentes. 

2.º - Luz Pública - conservação 

Verifica-se que, ao longo do concelho, os candeeiros de iluminação pública que se vão 

apagando são cada vez em maior número. Há candeeiros que não iluminam há mais de 

dois e de três anos. Presumo que a EDP tenha, mediante concurso, firma ou firmas que 

tratem da conservação. 

Considerando os elevados lucros apresentados anualmente por esta empresa, não será 

difícil retirar uns parcos trocos para aplicar na segurança dos munícipes. Por outro lado, a 

Câmara Municipal, quando faz o pagamento da luz pública, não retira os candeeiros 

apagados, o que piora a situação. Paga como se estivessem todos os candeeiros 

operacionais e ficamos sem luz na mesma.  

Neste contexto, os assuntos do ponto n.º 1 e do ponto n.º 2, requerem os contactos 

oportunos da parte do senhor Presidente da Câmara Municipal, para que os cidadãos 

tenham a segurança necessária nas vias onde transitam ou naquelas onde habitam. E, 

neste caso, aqui deixo o meu pedido, que pode servir de conselho: vale mais agora do 

que mais tarde. 

Intervenção do senhor deputado municipal Luís Filipe Domingues Pinto (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Relativamente à proposta apresentada pelo grupo municipal do CDS-PP, disse que o 

grupo municipal do PS nada tem a obstar e votará a favor. No entanto, apesar do muito 

que se tem feito, chamou a atenção – para situações futuras – de que a Assembleia 

Municipal não deve criar sistemáticas comissões pois as entidades convidadas a integrá-

las são as mesmas, o que torna difícil operacionalizar todas com sucesso.  

Intervenção do senhor deputado municipal Francisco Marques (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Estimou as rápidas melhoras ao Sr. Presidente da Câmara, lamentando a sua ausência, e 

saudou o regresso do senhor deputado municipal António Pereira de Melo. 
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Iniciou a sua intervenção dizendo pretender falar sobre a Zicofa – Zona Industrial da 

Cova das Faias - e sobre o Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes de Leiria. 

Relativamente à Zicofa, informou o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de que o Sr. 

Vereador Ricardo Santos, simpaticamente, lhe facultou uma pen contendo os pareceres 

que havia solicitado, que pôde analisar durante a tarde que antecedeu esta sessão. Da 

consulta efetuada disse manter o que afirmou anteriormente neste órgão, nomeadamente 

em relação aos procedimentos utilizados na alteração do loteamento da Zicofa que, na 

sua opinião, se caracterizaram por uma certa inversão de procedimentos. Evocou 

novamente o facto de terem sido facultados os lotes 34 e 35 à empresa Brisa Norte, que 

inicialmente detinha a parcela C, com uma melhor localização do que esta parcela, em 

desrespeito para com o artigo 6.º do regulamento do loteamento e, portanto, da cláusula 

que obriga à devolução da propriedade ao Município, sem direito a qualquer 

indemnização. Leu o teor do ponto 4 do referido artigo, e chamou a atenção para o facto 

de este artigo ter permanecido no regulamento aquando da votação da constituição da 

hasta pública, não se compreendendo – concordando-se ou não com a medida – o motivo 

pelo qual a Câmara dele não se fez valer. 

Após consulta dos vários pareceres entregues, incluindo entidades externas ao Município, 

mencionou especificamente uma informação da Divisão de Planeamento, Ordenamento e 

Estratégia Territorial e leu um excerto do parecer dos SMAS, através do qual se ficou a 

saber que o Sr. Vereador Ricardo Santos considerou sem efeito um parecer dos SMAS, 

que chamava à atenção para a necessidade de se implantarem depósitos de água na zona 

da alteração, requerendo certamente outro parecer. 

Referindo-se ao aditamento do alvará de loteamento, leu um excerto do mesmo, 

evidenciando o condicionamento que resulta do parecer da EDP a propósito da linha de 

alta tensão que atravessa a zona da alteração. Em relação aos condicionalismos impostos 

nos pareceres emitidos pelas entidades consultadas, nomeadamente a EDP e a DRTejo, 

referiu-se concretamente à intervenção nos lotes 38 e 39, que deverá ficar condicionada à 

modificação da linha de alta tensão do ramal de Pinheiros, designadamente no troço entre 

os apoios n.ºs 2 e 4. Relativamente ao parecer dos SMAS, mencionou que este afirma a 

necessidade de a Câmara Municipal adquirir terrenos nas imediações do loteamento da 

Zicofa, de forma a colmatar a existência da localização dos reservatórios no EQF. 

Salientou que esta questão está bem frisada quer no alvará do loteamento quer no 

aditamento ao mesmo. 

Afirmou ainda que chegou à sua posse a fotocópia de uma carta que, alegadamente, a 

Câmara Municipal terá pedido que alguém distribuísse pelas empresas da zona (Zicofa). 

Leu o teor do documento mencionado e considerou que esta postura consubstancia uma 

inversão de princípios porque era suposto que uma iniciativa destas fosse uma atitude 
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espontânea das empresas do lugar e não uma espécie de fabricação por parte do 

Município, a ser verdade, no sentido de simular um pedido para que se realize 

determinado tipo de investimentos. Certamente que o Sr. Vereador terá oportunidade de 

esclarecer este assunto. 

Sublinhou que a bancada municipal do PSD nada tem a opor à captação e manutenção de 

investimento e ao crescimento das empresas, objetivos meritórios nos quais o executivo 

da Câmara Municipal conta com o seu total apoio, para o que deverá fazer tudo o que 

esteja ao seu alcance para consolidar os objetivos das empresas na região. O que não 

deve fazer é “desfocar a fotografia”, sob pena de se comprometer e fragilizar estes 

objetivos nobres e meritórios. 

No que se refere ao Plano de Mobilidade, congratulou-se com a postura construtiva, com 

a simpatia, com a abertura e com a disponibilidade reveladas pela Câmara Municipal – 

nas pessoas do Sr. Vereador Ricardo Santos e da Arquiteta Sandra Macedo - 

relativamente ao funcionamento do grupo de trabalho criado no seio desta Assembleia 

Municipal. Assinalou, no entanto, que ainda não foi enviado ao grupo de trabalho o PEDU, 

plano importante para análise de propostas em igualdade de circunstâncias com os 

elementos da Câmara Municipal, nomeadamente no que concerne à listagem das obras 

candidatadas ao Quadro 2020 e informações das entidades com a avaliação das 

propostas. 

Congratulou-se com o bom senso revelado pela Câmara Municipal ao recuar nas 

propostas previstas para o Largo da República e no apoio à criação do grupo de trabalho, 

ainda que resultante de pressão exercida pela sociedade civil e oposição. 

Congratulou-se ainda com o bom senso revelado pela Câmara Municipal ao retirar da 2.ª 

fase da candidatura ao Quadro 2020 a requalificação do Largo da República, optando por 

não desautorizar o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal quando declarou - na sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal - que essa obra não avançaria, bem como em não 

desautorizar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que então manifestou a convicção 

de que esse assunto estaria definitivamente encerrado. 

Perguntou se existem previsões no âmbito da requalificação do centro histórico, uma vez 

que muito se tem falado de mobilidade e tem a sensação que esta matéria tem ficado 

para segundo plano. 

Concluiu a sua intervenção encorajando a Câmara Municipal a ampliar a sua atitude de 

abertura e a abandonar posturas dogmáticas em relação às soluções que candidatou ao 

Quadro 2020 e que flexibilize os pressupostos de que partiu, a dialogar e a ter uma 

atitude flexível que não apenas sob pressão. Só assim será possível chegar a bom termo, 

destacando o bom ambiente no âmbito do referido grupo de trabalho. 
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Intervenção do senhor deputado municipal José Carlos Morgado Gomes (Presidente 

da União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa) 

Cumprimentou os presentes. 

Na sequência da moção apresentada pelo grupo municipal do BE relativamente à área de 

influência do agrupamento de escolas Rainha Santa Isabel, disse que em resposta a 

vários pedidos de esclarecimento à DGEST para clarificar qual a área de abrangência, em 

ofício recebido no dia 08 de junho, foi esclarecido que a referida área são todas as 

freguesias circundantes, ou seja, as freguesias de Bajouca, Coimbrão, União de 

Freguesias de Monte Real e Carvide, União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira e 

União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa. 

Face ao exposto, questionou a Câmara Municipal se os alunos que integram a referida 

área e a frequentem terão ou não usufruto de transportes públicos adequados, pois que 

até agora tal não tem acontecido em alguns casos. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal – Gonçalo Lopes 

Cumprimentou os presentes. 

Respondeu às questões colocadas. 

Relativamente à intervenção do Sr. Américo Dias, no que se refere aos transportes 

coletivos, como é do conhecimento público a rede foi recentemente alterada, está numa 

fase de avaliação e sujeita a correções. A proposta apresentada poderá ser objeto de 

estudo e a verificar-se-á a sua sustentabilidade para funcionar tendo em conta o número 

de interessados no circuito sugerido. 

Quanto à situação do estacionamento na rua Mouzinho de Albuquerque, considerou-a 

preocupante e é uma das obras que o executivo pretende incluir no âmbito do PEDU - que 

inclui intervenções de reabilitação urbana – poias que aquela via que não oferece 

condições nem automobilísticas nem ao peão, tanto mais que os passeios são diminutos. 

Pretende-se a sua regularização, que passa também pela proibição de paragens abusivas 

de viaturas, que também depende da fiscalização por parte da PSP. 

Disse ao senhor deputado municipal José António Silva que transmitirá ao senhor 

Presidente da Câmara os votos de melhoras e sobre os procedimentos da própria 

Assembleia Municipal não se pronuncia. 

No que diz respeito à proposta apresentada pelo senhor deputado municipal Fábio Seguro 

Joaquim, nada tem a opor e será mais um conselho que irá contribuir para o 

desenvolvimento das atividades do Município na área da inclusão e integração da pessoa 

com deficiência, preocupação transversal a várias áreas que não só a do pelouro da ação 

social. 

Relativamente aos transportes escolares, disse que Câmara Municipal cumpre a lei e 

assegura e financia transporte dos alunos que vivem a mais de 4 Km da sua residência ao 
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ponto da escola, estando a sua escola de influência registada como da freguesia, quer 

seja em circuitos regulares quer seja em situações mais complexas, através da 

contratação de circuitos especiais em viaturas mais pequenas. A Câmara só não financia 

quando o aluno está inscrito em estabelecimento escolar fora da sua área de influência e 

referência. 

Sabe que na zona norte existem ainda indefinições causadas pelas recentes alterações, o 

que vai obrigar a ajustamentos, mas garantiu que os transportes serão assegurados e 

terá acompanhamento cuidado. Disse ainda que a Câmara não faz distinção entre escola 

pública e escola privada no que respeita aos transportes escolares nas áreas de influência 

estipuladas pela lei. Os transportes escolares são uma das principais despesas da área da 

educação e tem de ser muito bem gerido quanto à sua sustentabilidade financeira pois 

ainda acontece – principalmente em áreas urbanas – pedidos de passes escolares que 

não são usados ou usados pontualmente, sendo que estes, no seu todo, são um 

investimento e encargo anual relevante para o Município.  

Lamentou o atraso relativo ao ano 2014 quanto ao orçamento participativo e afiançou que 

serão encetados esforços para garantir a conclusão do que está mais atrasado. Explicou 

que a opção do Município tem sido a de incluir projetos aprovados em concurso público - 

razão de maior demora na execução - sendo o processo muito mais transparente em 

termos de opinião pública. Referiu ainda que há projetos incluídos no OP com montantes 

que se revelam inferiores ou insuficientes para a ambição desejada no projeto. 

Exemplificou com uma obra no valor de 30 mil euros com uma dotação de 14 mil euros 

terá consequências pois as empresas não mostram disponibilidade para ajustar o seu 

orçamento à vontade da própria obra e dos munícipes proponentes. 

Relativamente à marginal da Praia do Pedrógão, declarou que o investimento em causa 

não tem qualquer tipo de financiamento comunitário, a despesa está a ser suportada pelo 

orçamento do Município e os melhoramentos contribuirão para melhorar a qualidade da 

praia em termos de acessibilidades. 

A questão das autocaravanas é uma problemática não consensual, a exemplo do que 

acontece no executivo da Junta de Freguesia de Coimbrão, no contexto da análise do 

conceito de turismo e qualidade dos espaços para o efeito. Disse que o parque de 

campismo tem uma zona específica para aparcamento de autocaravanas a um preço 

muito acessível, e nem por isso o utilizam, mesmo naquele parque de campismo 

localizado próximo do mar. A propensão dos utilizadores para estacionar em zonas mais 

apetecíveis prejudica a beleza da própria praia, sendo que no presente caso não se 

justifica por existir um espaço a eles destinado. 

Informou que o senhor vereador Lino Pereira irá esclarecer sobre as questões colocadas 

relativamente às estradas nacionais 109-9 e 56-1. 
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Informou que o senhor vereador Ricardo Santos prestará os devidos esclarecimentos 

sobre a Zicofa, ressalvando que a prioridade – no que respeita ao desenvolvimento do 

concelho – passa por fixar as empresas no concelho e o executivo não pretende correr o 

risco de deixar sair as empresas para outro sítio que não Leiria, não só pela questão de 

arrecadação de receitas mas também pela criação de emprego e da sustentabilidade e 

desenvolvimento do concelho. O Município tudo fará ao seu alcance, nos termos da lei, 

para manter as empresas no concelho e atrair novas. 

Relativamente ao Plano de Mobilidade, disse que o grupo de trabalho iniciou as suas 

funções e foi feita a calendarização para que apresente resultados até à data definida na 

sessão extraordinária. Esclareceu que a Câmara não recuou na sua perspetiva. Lançou foi 

um conjunto de propostas para o futuro da mobilidade em Leiria, tendo afirmado – desde 

o início – não se tratar de um plano final, com um período para que a opinião pública se 

manifeste sobre o projeto e só após a Câmara tomará uma decisão final. O que aconteceu 

foi que a Câmara concluiu que no fim do período estipulado – que considerou significativo 

e suficiente – entendeu haver um foco que estava a limitar a discussão, tendo essa 

proposta sido eliminada e retirada do Plano de Mobilidade. A decisão do executivo foi 

unânime e o Município foi confrontado, numa primeira fase, pelo PEDU, com uma lista de 

projetos com financiamento garantido - onde não constava o Largo da República – e 

numa segunda fase, caso houvesse dinheiro, da lista constava essa proposta. Como é 

óbvio, o PEDU foi muito anterior à tomada de decisão do Município pois a candidatura foi 

feita no final de 2015. Quando o executivo foi confrontado com aquela decisão, teve a 

oportunidade de falar com a CCDR e retificar o que tinha sido a sua posição e essa 

situação está totalmente esclarecida. Disse ainda que teve a oportunidade de tranquilizar 

algumas pessoas preocupadas com a questão do adiamento. O compromisso está 

assumido e fica o problema resolvido quanto à retirada desse assunto dos possíveis 

financiamentos no âmbito do atual Quadro Comunitário. 

Solicitou à Mesa autorização para que o senhor vereador Ricardo Santos preste 

esclarecimentos relativamente à Zicofa. 

Intervenção do senhor Vereador da Câmara Municipal – Ricardo Santos 

Cumprimentou os presentes. 

Fez uma breve apresentação do que se passou com o lote da empresa Brisa Norte, na 

Zicofa. Disse que até ao momento nunca foi declarada a caducidade do direito daquele 

lote e, à semelhança do que acontece com licenças ou mesmo alvarás de loteamento, 

enquanto não for formalmente notificado este não caduca. Foi o que aconteceu. 

Relativamente à questão dos SMAS, reiterou o que expôs na sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal. Foi recentemente efetuada a ligação em alta dos furos da Mata do 

Urso e, nessa perspetiva, está a ser revisto o plano diretor da água, uma vez que estão 
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espalhados pelo concelho um número anormal e exagerado de reservatórios, 

comparativamente a situações análogas no país. Com esta nova captação de água poderá 

vir a acontecer que o reservatório dos Pinheiros, como outros no concelho, possa vir a ser 

inutilizado. 

Quanto à EDP, o seu parecer foi favorável condicionado e há condições para que o 

processo possa continuar a tramitar. O que ficou definido foi que os lotes não devem ser 

alienados salvo se em sede de hasta pública, que impende sobre esses lotes, for colocado 

ónus de que conste a indicação do prazo para a remoção desse poste da EDP. A própria 

EDP já está a proceder à mudança da linha e a construir uma linha alternativa. 

Relativamente à minuta de uma carta que se diz ter sido distribuída aos empresários da 

Zicofa, surge no âmbito de uma candidatura – submetida pela Câmara Municipal de Leiria 

– a fundos comunitários, para intervir em zonas industriais, nomeadamente na melhoria 

das condições de acessibilidade. Dado não ser uma obrigação desta candidatura entregar 

declarações de intenção por parte das empresas, para criação de mais postos de trabalho, 

estas declarações acabam por ser uma valorização da mesma e foi nesse âmbito que o 

executivo o solicitou. 

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

colocou à apreciação a “Proposta de criação do Conselho Municipal para a Integração da 

Pessoa com Deficiência (CMIPD)”. 

Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

Estando de acordo com a proposta, questionou o grupo municipal do CDS-PP sobre a 

dimensão da sua concretização efetiva, nomeadamente quais as entidades que têm a 

responsabilidade de criar o conselho municipal. A ser a Câmara Municipal, tal deveria 

constar na proposta, bem como as entidades a integrar o conselho, considerando 

insuficiente a menção de representantes de associações. 

Sugeriu a criação de um grupo de trabalho para, em conjunto com a Câmara Municipal, 

proceder à concretização desta proposta, nos termos e nos prazos considerados 

razoáveis. 

Intervenção do senhor deputado municipal Fábio Seguro Joaquim (CDS-PP) 

Esclareceu que já foram constituídos vários conselhos municipais propostos. Não pretende 

vincular o regulamento municipal do mesmo e o procedimento tem sido a Câmara 

Municipal a providenciar, com as entidades competentes a integrar, a exemplo do que 

aconteceu com o Conselho Municipal de Segurança e o da Cultura.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, disse perceber 

que, de uma forma geral, esta proposta recolhe o consenso genérico e sugeriu a sua 

votação como apresentada e posterior articulação com os serviços competentes da 
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Câmara Municipal para feitura e apresentação do seu regulamento pelo pelouro 

responsável e articulação com a Sra. Vereadora Ana Valentim. 

Em complemento, deu nota de reunião em que participou com a Provedora Municipal dos 

cidadãos com deficiência, a funcionar no Município do Porto, iniciativa que pode integrar-

se nesta proposta. 

Colocou a proposta a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por unanimidade aprovar a “Proposta 

de criação do Conselho Municipal para a Integração da Pessoa com Deficiência 

(CMIPD)”, apresentada pelo grupo municipal do CDS-PP. 

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

apreciação a moção “Em defesa da escola pública e por uma rede de transportes 

escolares que sirva as escolas públicas no concelho” apresentada pelo grupo municipal do 

BE. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal – Gonçalo Lopes 

Disse que a presente moção afirma que a Câmara Municipal não está a cumprir a lei dos 

transportes escolares. Garantiu que a lei foi sempre cumprida e que assim continuará no 

próximo ano letivo, pelo que a presente recomendação é uma obrigação legal. 

Intervenção da senhora deputada municipal Odete João (PS) 

Cumprimentou os presentes e desejou rápidas melhoras ao Sr. Presidente da Câmara e 

ao senhor deputado municipal Vitorino Vieira Pereira. 

Sobre a presente moção, esclareceu que anteriormente existiam zonas de influência para 

as escolas públicas e para as escolas privadas. A Autarquia cumpria essa definição, na 

sua obrigação de assegurar o transporte escolar.  

Explicou que estas áreas de influência eram definidas em reunião da rede escolar, com a 

presença da Câmara Municipal, das escolas e do Ministério da Educação. No ano passado 

foi assinado o primeiro contrato para o ensino particular e cooperativo, tendo sido 

definido uma zona de influência que conflitua com as da rede escolar e ninguém reparou. 

Esclarecido o equívoco foi redefinida a zona de influência da Carreira e este ano 

apresenta-se uma nova situação, em que há uma redefinição da zona de influência da 

escola pública - a da escola privada mantem-se conforme contrato assinado – porque o 

número de turmas atribuído não foi consentâneo com o número de alunos oriundos da 

zona de abrangência e há casos de alunos sem transporte público para a escola pública 

por não estarem integrados nessa zona de influência. 

A Câmara Municipal terá agora de providenciar o transporte escolar consoante esta nova 

redefinição, sendo certo que é preciso melhorar os transportes escolares quanto às 

necessidades, tempos de espera e circuitos mais curtos, exercício muito difícil, complexo 
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e oneroso, com que está solidária com a Câmara Municipal, a bem do futuro das crianças 

e do país. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 20 abstenções, 

aprovar a moção “Em defesa da escola pública e por uma rede de transportes 

escolares que sirva as escolas públicas no concelho”, apresentada pelo grupo 

municipal do BE. 

  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

  

Ponto 

1. Relatório do Presidente da Câmara sobre a atividade do Município e relatório 

financeiro – Apreciação nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Obrigação legal constante das disposições combinadas da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º 

e n.º 4 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e visa prestar 

informações ao órgão deliberativo sobre a atividade desenvolvida na gestão da Câmara 

Municipal. 

O documento foi, como habitualmente, atempadamente distribuído, tendo o senhor Vice 

Presidente da Câmara Municipal dispensado a sua apresentação, disponibilizando-se para 

qualquer esclarecimento. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Luís Santos (PCP) 

Transcrição: 

1 - De acordo com o que consta no relatório de atividades a Câmara está a trabalhar em 

vários projetos, mesmo os que diz que estão suspensos. 

2 - É o caso da “Requalificação do Largo da República e Zona Envolvente e Ligação à 

Rotunda 2 da Variante dos Capuchos”, do “Estudo de Desenho Urbano da Avenida 

General Humberto Delgado e Avenida N. Sra. de Fátima”, e  do “Projeto de Requalificação 

da Avenida Heróis de Angola”. 

3 - Queremos saber o que está a ser feito, a fase dos trabalhos e que soluções estão 

apontadas para cada um destes projetos. 

4 - Queremos também saber o que está a ser feito, a fase dos trabalhos e que soluções 

estão apontadas no “Estudo Prévio de Requalificação da Estrada N. Sra. do Amparo 

(estrada dos Marrazes) e Estrada dos Marinheiros”. 

5 - Queremos saber o estado do “Estudos e Projeto da Ponte da Cabreira” e a solução que 

se prevê. 
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6 - Queremos que nos sejam fornecidas cópias de estudos, informações e dos elementos 

de arquitetura e engenharia já existentes do projeto de cobertura da Igreja da Pena no 

Castelo. 

7 - Relativamente ao PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, queremos: 

Cópia da decisão de abertura de procedimento para elaborar um estudo de Apoio à 

Candidatura ao Plano Estratégico de Desenvolvimento; Identificação das entidades 

convidadas ou concorrentes; Cópia da decisão de adjudicação com os fundamentos; Cópia 

da proposta da Cap Gemini; Cópia da decisão de aprovação do estudo da Cap Gemini. 

8 - Considerando que no Estudo da Cap Gemini, instrumento de suporte da candidatura 

ao PEDU, se afirma textualmente na página 13 que «O jardim [da Almuinha Grande] terá 

também funções ambientais de proteção do ruído viário e das inundações estivais do rio 

Lis.». Queremos saber: Que historial de inundações estivais [de Verão] existe naquela 

zona da cidade e que medidas são preconizadas no projeto do Jardim para as minimizar? 

Que medidas técnicas são preconizadas no projeto do Jardim da Almuinha Grande para 

que a Urbanização Nova Leiria, situada no outro lado da Avenida seja protegida do ruído? 

9 - O que é a Zona Alta da Cidade de Leiria de que se fala no Estudo da Cap Gemini, 

nomeadamente na página 14, onde se situa, o seu perímetro e o número de população 

residente. 

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

documento será enviado à Câmara Municipal, que procederá como entender. Passou à 

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

Ponto 

2. XII Modificação ao Orçamento, 1.ª Revisão ao orçamento de Receita, 3.ª 

Revisão ao Plano Plurianual de Investimento e 2.ª Revisão ao Plano de 

atividades - Apreciação, discussão e votação. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria – Gonçalo 

Lopes 

Apresentou o ponto. 

Súmula: 

A 12.ª modificação ao Orçamento Municipal visa a introdução nos documentos 

previsionais do saldo da gerência anterior nos termos do ponto 8.3.1 do POCAL, que 

impõe que essa modificação assuma a forma de revisão, carecendo, assim, de aprovação 

da Assembleia Municipal, objetivo desta deliberação. 

Assim, o saldo final da gerência, que resulta da diferença entre as importâncias 

arrecadadas (saldo inicial + recebimentos) e os pagamentos ocorridos no decurso do 

exercício económico de 2015, encontra‐se vertido no mapa de fluxos de caixa de 2015. 
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Após o apuramento do saldo de gerência anterior [€26.693.006,50] e a apreciação e 

votação da prestação de contas de 2015 pelo órgão deliberativo no pretérito dia 29 de 

abril, o saldo da gerência tem de ser introduzido nos documentos previsionais e pode ser 

utilizado resultando, daí a necessidade da presente revisão orçamental (nos termos dos 

pontos 8.3.1.3 e 8.3.1.4 do POCAL), devendo essa operação respeitar o princípio do 

equilíbrio orçamental. Para respeitar este princípio são propostas diminuições/anulações 

no montante de €10.693.006,50 na XII Alteração ao Orçamento, que se consubstancia na 

3.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e na 2.ª Revisão ao Plano de Atividades, 

com inscrições/reforços no montante de, apenas, €16.000.000,00. 

Com a presente proposta de Revisão Orçamental, o Orçamento Municipal para o ano em 

curso passa a ser de €83.000.000,00. 

Intervenção da senhora deputada municipal Joana Maria de Brito Cartaxo (PCP) 

Cumprimentou os presentes. 

Transcrição: 

Votamos contra estes documentos porque, para nós, não seguem a estratégia que melhor 

defende os interesses das populações nem o desenvolvimento económico e social do 

concelho. 

As revisões que têm havido, e estas agora, apesar de terem valores enormes, não 

corrigem quase nada do que deviam corrigir e ainda insistem em concretizar projetos que 

não servem os leirienses ou estão muito longe de ser prioritários. 

Mais uma vez, o orçamento e os planos municipais servem interesses que não são claros 

para as populações nem para nós. 

Nas Grandes Opções do Plano há um projeto chamado Centro de Atividades Municipais 

que se previa custar 6 milhões de euros e que agora leva um corte de 75%, passando 

para 1,5 milhões de euros. A população não sabe o que isto é mas tão importante como 

isso é constatar a leviandade das promessas e dos valores que se põem nos planos. 

Para os SMAS, apesar de os revisores oficiais de contas dizerem que a execução das 

receitas e das despesas é muito reduzida, confirmando o subfinanciamento que vimos 

denunciando, são inscritos apenas 2,5 milhões de euros. 

Continua a falta de aposta, logo de investimento, na requalificação urbana e ambiental da 

Maceira, de Marrazes e da Vila Termal de Monte Real. 

Lá está a construção dos elevadores para o Castelo, agora com verba reforçada para este 

ano. Um investimento longe de poder ser considerado uma prioridade.  

Quando consideramos aquilo que é prioritário para o concelho, e a cidade em particular, 

ainda mais escandaloso se torna levar por diante este investimento. Investimento que 

num documento da consultora Cap Gemini, aprovado pela Câmara e pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, é apresentado como relevante no 
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sistema de mobilidade e transporte da cidade por levar a população da parte baixa da 

cidade, a partir da Avenida 25 de Abril e do centro histórico, para o Castelo e a Alta da 

Cidade e servir de atravessamento da Alta da cidade por essa zona. Que Alta da Cidade, 

que habitantes da Alta da Cidade, que atravessamento? Queremos que o Sr. Vice-

Presidente da Câmara aqui diga quantos habitantes tem a tal Alta da Cidade, que estudos 

de utilização destes equipamentos foram feitos e com que modelo para suportar estas 

afirmações e este investimento. 

Além do mais, como é possível que se aumente a despesa em 2016 quando o vereador da 

mobilidade afirmou há dias, no grupo de trabalho criado na Assembleia Municipal, que 

não há nenhum projeto? Então é para quê o dinheiro? 

O Centro Associativo que estava previsto para o estádio leva um corte de 2 milhões de 

euros. O que é que estava previsto fazer e o que vai ser feito afinal são questões a que a 

Câmara tem de responder. 

As áreas e parques industriais tinham contemplado 2000 euros e vão ser reforçadas 

noutros 300 mil. Será para o Parque Industrial de Monte Redondo, ou da Maceira? 

Embora nada nos seja explicado nos documentos, tudo aponta que seja para concretizar 

a operação na Zicofa. O resto será um dia, se for! 

E aí temos a Avenida Heróis de Angola e envolvente, com a verba reforçada em 2016. 

Afinal há ou não há projeto? O Sr. Vereador do Plano da Mobilidade, na reunião já citada, 

disse que ainda não havia projeto. Precisamos de saber se está em curso ou se já está 

concluído e precisamos de saber o que contempla. Sempre são uns 8 milhões de euros. 

Para fazer o quê? Renovar e melhorar a rede de água e esgotos? Mas para isso estão aí 

os SMAS! Então se desses milhões todos retirarmos as redes de águas e esgotos que os 

SMAS hão-de fazer, os milhões são para quê?  

Sr. Vice-Presidente, queremos que diga aqui para que são tantos milhões.  

«O centro de Leiria, com a Avenida Heróis de Angola parcialmente coberta desde 2017, 

apesar de algumas vozes dissonantes», assim proclamava o Sr. Presidente da Câmara a 

sua visão para o futuro na edição de 15 de Outubro de 2015 do jornal Região de Leiria.  

Mantém-se esta visão, Sr.Vice- Presidente? Então e o respeito pela opinião dos cidadãos 

de Leiria? Nós rejeitamos essa visão. Avenida coberta não pode ter circulação rodoviária e 

isso, nas circunstâncias presentes e no futuro vislumbrável, é problemático. Manter esse 

eixo como corredor de atravessamento nas deslocações intraurbanas é essencial, na 

nossa visão das coisas. 

Esta cobertura e os elevadores para o Castelo são, na nossa opinião, projetos errados e 

um desbaratar de recursos que são de todos. E também “não assinamos cheques em 

branco” para que façam o que pretendem fazer nas avenidas General Humberto Delgado 

e Nossa Senhora de Fátima. Por estas razões nós votamos contra estas modificações. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, agradeceu e 

esclareceu que o que está em causa não é a discussão das matérias enunciadas, 

naturalmente relevantes, mas sim a revisão que resulta dos saldos de gerência, que 

impõe uma modificação ao orçamento. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal – Gonçalo Lopes 

Disse nada ter a acrescentar, na sequência da intervenção do senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, que agradeceu. 

Apenas disse que a Câmara Municipal não pode correr o risco de ter que fazer nova 

modificação por ausência de verba em cada um dos projetos que a senhora deputada 

municipal do PCP mencionou. 

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

a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 25.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por maioria, com onze votos 

contra, 7 abstenções e 25 votos a favor, aprovar a proposta da Câmara Municipal 

de Leiria contida em sua deliberação de 31 de maio de 2016, cujo teor se dá por 

transcrito e, em consequência, autorizar a XII Modificação ao Orçamento, 1.ª 

Revisão ao orçamento de Receita, 3.ª Revisão ao Plano Plurianual de 

Investimento e 2.ª revisão ao Plano de Atividades. 

Ponto 

3. III Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano – I Revisão dos 

Serviços Municipalizados de água e Saneamento - Apreciação, discussão e 

votação. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal – Gonçalo Lopes 

Apresentou o ponto. 

Súmula: 

Os SMAS de Leiria pretendem que a Assembleia Municipal de Leiria aprove a presente 

proposta de revisão ao Orçamento para o ano de 2016, que constitui o objetivo da 

presente deliberação. A 1.ª Revisão ao Orçamento visa a introdução do saldo da gerência 

de 2015 nos termos do ponto 8.3.1 do POCAL. O saldo final da gerência, que resulta da 

diferença entre as importâncias arrecadadas (recebimentos + saldo inicial) e os 

pagamentos ocorridos no decurso do exercício económico de 2015, encontra-se expresso 

no mapa de fluxos de caixa de 2015. 

Após o apuramento do saldo de gerência anterior e a apreciação e votação da prestação 

de contas de 2015 pelo órgão deliberativo no passado dia 29 de abril, o saldo da gerência 
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pode ser utilizado, resultando daí uma revisão orçamental (pontos 8.3.1.3 e 8.3.1.4 do 

POCAL), que deve respeitar o princípio do equilíbrio orçamental. 

Assim, com a preocupação de cumprimento deste princípio, na presente proposta de 

Revisão Orçamental a dotação corrigida do orçamento para 2016 dos SMAS não será 

alterada uma vez que a introdução do saldo da gerência no orçamento da receita, no 

valor de €4.607.809,45, na rubrica 16 01 01 – Saldo da Gerência Anterior – Saldo 

Orçamental – Na Posse do Serviço, terá como contrapartida a diminuição, no mesmo 

montante, nas seguintes rubricas:  

•07011102 – Tarifa variável de água – (€956.531,00); 

•0702090103 – Tarifa variável de saneamento – (€956.531,00); 

•0702090401 – Trabalho por conta de particulares – água – (€50.000,00); 

•0702090402 – Trabalho por conta de particulares - saneamento (€50.000,00); 

•07020999 - Outros serviços – (€30.000,00); 

•07039999 – Outras Rendas - (€40.000,00); 

•08019901 – Indemnizações por deterioração, roubo, extravio de bens patrimoniais – 

(€9.000,00); 

•08019902 – Indemnização de estragos provocados por outrem – (€40.000,00); 

•08019903 – Iva reembolsado – (€40.000,00); 

•08019905 - Outras receitas especificadas inerentes ao valor acrescentado – 

(€40.000,00); 

•08019999 – Outras receitas correntes – (€60.000,00); 

•100801 – Transferências de capital famílias - (€2.205.747,45); 

•130199 – Outras receitas de capital (€130.000,00). 

O Intervenção do senhor deputado municipal António Luís Santos (PCP) 

Transcrição: 

Votamos contra os documentos e esta Modificação só agrava a nossa opinião. 

Primeiro, que previsões são estas que introduzem o saldo e reduzem em várias coisas no 

montante global igual? 

Havia 4 milhões 608 mil euros de receitas, bastante no orçamento dos SMAS, que não 

passavam de ficção, eram pura mentira. São, como se vê, previsões de faz de conta. 

Agora, na Modificação das Grandes Opções do Plano do Ponto anterior está uma verba de 

2 milhões e 500 mil euros para os SMAS, mas aqui não se fala dela. Perguntamos se ficou 

pelo caminho entre o Largo da República e São Romão. Estamos mesmo com problemas 

de mobilidade. Então o que é que vai acontecer a esses dois milhões e meio de euros? 

Vão chegar aos SMAS ou não? 

Por isso, não compreendemos que se diga que «com a presente proposta de revisão 

orçamental a dotação orçamental para 2016 não será alterada uma vez que a introdução 
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do saldo terá como contrapartida a diminuição do mesmo montante» nas rubricas que se 

descrevem. 

Assim a bota não bate com a perdigota.  

Assim estes orçamentos e estas opções do plano ainda têm menos credibilidade. A fazer 

fé nesta informação é preciso dizer que alguma coisa vai mal, muito mal na Câmara e nos 

SMAS, que tem como membros do Conselho de Administração o presidente da Câmara e 

dois vereadores. 

Pelo que acabamos de dizer o nosso voto é contra. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal – Gonçalo Lopes, disse nada ter a 

acrescentar. 

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

a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 25.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por maioria, com 12 votos 

contra e 6 abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida 

em sua deliberação de 31 de maio de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, aprovar a III Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano – I Revisão dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria. 

Ponto 

4. Documentos de Prestação de Contas Consolidadas relativas ao exercício de 

2015 - Grupo Autárquico do Município de Leiria - Apreciação e votação. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal – Gonçalo Lopes 

Apresentou o ponto. 

Súmula: 

A prestação de contas consolidadas de 2015 visa obter uma visão global da situação 

financeira do grupo municipal, que é composto pelo Município de Leiria, que é a entidade 

consolidante, pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e pelo Teatro José 

Lúcio da Silva.  

Assim, tendo cada uma das contas individuais destas sido aprovadas pela Assembleia 

Municipal, no passado dia 29 de abril, agora são apresentadas as contas consolidadas 

deste perímetro de consolidação, constando da proposta de deliberação aprovada pela 

Câmara municipal, em 31 de maio de 2016, cuja aprovação pela Assembleia constitui o 

objetivo desta deliberação.  

Os dados consolidados constantes da deliberação são referentes: 

1. À Execução Orçamental; 

2. Às Demonstrações Financeiras, que incluem dados sobre: 
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2.1 O Balanço; 

2.2 A Demonstração de Resultados. 

Intervenção da senhora deputada municipal Joana Maria de Brito Cartaxo (PCP) 

Transcrição: 

A consolidação das contas não é nenhuma operação redentora. O que, do nosso ponto de 

vista, não estava bem ou estava mal não deixou de o estar pelo facto de agora as contas 

serem apresentadas na modalidade consolidada. Os problemas de que elas padeciam não 

desapareceram por um toque de magia ou qualquer terapia milagreira.  

O chocante saldo de quase 26,7 milhões de euros manteve-se. 

O subfinanciamento dos SMAS. Até o Revisor Oficial de Contas diz que se «revelou uma 

execução reduzida das receitas e das despesas» em 2015. Por isso não é de admirar os 

atrasos na conclusão da rede de esgotos e nas ligações e também não é de estranhar que 

assim a qualidade das águas do Lis e da sua Bacia tenham piorado. 

A gestão do Teatro José Lúcio da Silva não deixou de manter as características negativas 

que nós temos alertado e agora até no parecer final do ROC se diz que é preciso clarificar 

o estatuto jurídico, o que quer dizer a situação da gestão do Teatro. 

Tudo isto significa, como dissemos em abril, que os leirienses pagaram impostos, taxas e 

tarifas que a Câmara não conseguiu ou não quis utilizar para melhorar a qualidade de 

vida das populações e promover o desenvolvimento do concelho. 

Separada ou consolidada nada muda na gestão de 2015 e também não se pode alterar a 

nossa avaliação. Foram maus resultados e os leirienses pagam por isso. Porque isso quer 

dizer que têm menos qualidade de vida do que aquela que deviam ter no presente e no 

futuro. 

O saldo vai servir para as conhecidas operações eleitoralistas de final de mandato e para 

tentar concretizar aquilo que as populações estão a dizer que não querem, como vários 

projetos do Plano de Mobilidade e da Regeneração Urbana.  

Por isso fazemos uma apreciação negativa destas contas. 

Intervenção do senhor deputado municipal João Paulo Costa (PSD) 

Cumprimentou os presentes. 

Iniciou a sua intervenção dizendo que os pareceres dos revisores oficiais de contas estão 

cada vez mais pequenos e, no caso específico, apenas diz que, com base no que viram, a 

Câmara Municipal fez o seu trabalho de acordo com as regras. Afirmando não saber, 

objetivamente, o que se passa, aludiu ao ponto 3 do parecer, em que é feita uma 

recomendação de alteração de estatuto do teatro José Lúcio da Silva. Tal acontece 

porque, citou: “face às obrigações contabilísticas, tributárias ou outras a observar”, 

depois da contabilidade e impostos a expressão “…ou outras a observar” soa muito mal. 
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Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal – Gonçalo Lopes 

Respondeu que o que o ROC inclui no seu relatório não é novidade e têm sido 

desenvolvidos esforços para melhorar algumas das reservas apresentadas, como é o caso 

do balanço do património do Município, que não está devidamente inventariado, um 

trabalho moroso mas que está a ser feito com um ritmo acentuado nos últimos anos. 

No que respeita ao teatro José Lúcio da Silva, o enquadramento jurídico é conhecido há 

muitos anos. Resulta de uma doação de um particular ao Município, que obriga a um 

conjunto de normas de funcionamento e passa pela constituição de uma comissão de 

gestão que, quando foi constituída, não existia figura jurídica em termos de 

enquadramento, o que se mantem até agora. 

No mandato anterior foram desenvolvidos esforços para encontrar a melhor solução de 

enquadramento e foi encomendado um estudo à Universidade de Coimbra, que indicou 

duas possíveis soluções, que passariam pela criação de uma empresa municipal ou uma 

fundação. Curiosamente, à data, o Governo e a Troika proibiram a criação de empresas 

municipais e encetaram esforços para extinção de fundações, em particular as que 

dependiam de financiamento público. A Câmara Municipal não teve assim condições para 

encontrar uma solução para a clarificação do estatuto do teatro.  

O que se tomou como forma mais transparente e correta de agir foi passar a cumprir com 

tudo o que é exigido a uma empresa municipal. O teatro passou a ter ROC, plano de 

atividades, orçamento, contas certificadas e relatórios enviados para o Tribunal de 

Contas. Subsiste a dificuldade em clarificar a natureza estatutária, muito dependente da 

vontade do doador e o facto de não estar estabelecido se será fundação ou empresa 

municipal não inviabiliza, segundo o estudo mencionado, o seu normal funcionamento. 

Disse ainda que há a vontade de retomar este processo, nesta fase em que o 

enquadramento da organização do Estado tem vindo a melhorar no que respeita à criação 

de empresas municipais. Deu o exemplo de Coimbra, que equaciona a criação de uma 

empresa municipal para gerir um equipamento novo de congressos e salas de 

espetáculos.  

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

a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo estabelecido no artigo 75.º e 76.º da 

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, conjugado com a alínea i) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal 

de Leiria, em sua sessão ordinária de 09 de junho de 2016, deliberou por 

maioria, com 13 votos contra e 5 abstenções, aprovar a proposta da Câmara 

Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 31 de maio de 2016, cujo teor 

se dá por transcrito e, em consequência, aprovar os documentos de Prestação de 
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Contas Consolidadas relativas ao exercício de 2015 - Grupo Autárquico do 

Município de Leiria. 

Ponto 

5. Autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos - Para 

conhecimento. 

Súmula: 

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei 

dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso), a assunção de compromissos 

plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de 

investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação 

técnica e financeira com os municípios e parcerias público‐privadas, está sujeita a 

autorização prévia da Assembleia Municipal, quando envolvam entidades da 

administração local, desde que esses compromissos: 

i. Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes Opções do 

Plano; 

ou 

ii. Os seus encargos não excedam o limite de €99.759,58 em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

A Assembleia Municipal de Leiria, aquando da aprovação dos Documentos Previsionais do 

Município de Leiria para o ano de 2016, deu autorização prévia genérica favorável à 

assunção de compromissos plurianuais, nos seguintes casos: 

a) Resultem de projetos ou ações constantes das Opções do Plano;  

ou 

b) Os seus encargos não excedam o limite de €99.759,58 em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

Assim, em cumprimento daquela obrigatoriedade, a presente proposta visa dar 

conhecimento da listagem de compromissos (anexa à deliberação) assumidos pelo 

Município de Leiria no período de 1 de janeiro a 14 de abril de 2016, ao abrigo da 

mencionada autorização genérica. 

A Assembleia Municipal de Leiria tomou conhecimento da listagem dos 

compromissos plurianuais cujos respetivos procedimentos se iniciaram ao 

abrigo da autorização prévia genérica concedida pela Assembleia Municipal a 

quando da aprovação dos Documentos Previsionais para 2016. 

Ponto 

6. Listagem de Apoios/Auxílios não financeiros às Freguesias para conhecimento 

da Assembleia Municipal 
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Súmula: 

Na sessão ordinária de Assembleia Municipal, de 28 de fevereiro de 2014, foi aprovada 

uma proposta da Câmara Municipal (que esta havia deliberado em 4 de fevereiro de 

2014) que autorizou, face à necessidade de tomar decisões em tempo útil e de defesa dos 

interesses próprios das populações, que fossem concedidos apoios/auxílios às Freguesias 

do Concelho no que toca à cedência temporária ou definitiva de equipamentos, de 

materiais, de bens e serviços, tendo para o efeito concedido competência ao Senhor 

Vereador Lino Pereira para promover a instrução dos processos e proferir os respetivos 

despachos. 

Porém, essa autorização impôs que fosse enviado à Assembleia Municipal para 

conhecimento, nas suas sessões de junho e novembro/dezembro, um relatório com todos 

os apoios/auxílios concedidos, por Freguesia, nos meses anteriores, devendo constar do 

mesmo, informação como, a Freguesia beneficiária, os apoios concedidos, o valor 

atribuído a esses apoios, a data do despacho. 

Ora, o objetivo desta deliberação é dar conhecimento à Assembleia Municipal dos apoios 

concedidos pelo Senhor Vereador Lino Pereira no período de dezembro de 2015 a maio de 

2016, ao abrigo da aludida autorização da Assembleia Municipal de Leiria, sendo que os 

mesmos se encontram especificados no Anexo à deliberação da Câmara Municipal, de 31 

de maio de 2016, ora em análise.  

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo da sua competência prevista na 

alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, tomou conhecimento dos apoios/auxílios não financeiros concedidos 

às Freguesias do Concelho. 

Ponto 

7. Minuta de contrato interadministrativo de delegação de competências no 

domínio da educação - Apreciação, discussão e votação. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal – Gonçalo Lopes 

Apresentou o ponto. 

Súmula: 

O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, nomeadamente no 

seu artigo 120.º, prevê a concretização da delegação de competências através da 

celebração de contratos interadministrativos, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das 

populações das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de 

proximidade e do apoio direto às comunidades locais. 
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Através dos acordos de execução, as juntas de Freguesia têm assegurado as pequenas 

reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino 

básico e manutenção dos seus espaços envolventes.  

Contudo, sendo preocupação do Município proporcionar melhorias significativas nos 

espaços escolares, cujos trabalhos e montantes vão para além dos previstos naquele 

instrumento legal, e no sentido de se preparar atempadamente o próximo ano letivo 

2016/2017, propõe-se a celebração de CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO. 

Assim, o objetivo desta deliberação é que a Assembleia Municipal aprove a presente 

deliberação, que permitirá que a Câmara Municipal de Leiria celebre com as Juntas de 

Freguesia contratos interadministrativos de delegação de competências no domínio da 

educação, tendo em vista proporcionar melhorias significativas nos espaços escolares do 

concelho. 

Não havendo inscrições para intervenção O senhor Presidente da Assembleia 

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

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo da sua competência prevista na 

alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, deliberou por unanimidade aprovar a Minuta de Contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências no âmbito da Educação. 

Ponto 

8. Correção Material do Plano Diretor Municipal de Leiria – Para conhecimento, 

nos termos do n.º 3 do art.º 122.º do RJIGT. 

Súmula: 

O objetivo desta deliberação é que a Assembleia Municipal tome conhecimento da 

correção material da 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria em vigor, 

enquadrada no artigo 122.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, e que incide nos 

seguintes âmbitos: 

i.  Correção dos erros detetados na representação gráfica das infraestruturas: gasodutos 

e infraestruturas viárias; 

ii.  Correção dos erros detetados na representação cartográfica da estrutura ecológica 

municipal; 

iii.  Correção de lapsos na redação do regulamento, especificamente na alínea h) do n.º 2 

do artigo 5.º; alínea c) do n.º 6 do artigo 13.º, n.º1 do artigo 60.º, n.º 3 do artigo 84.º, 

alínea a) do n.º 4 do artigo 90.º, alínea f) do n.º 2 do artigo 96.º, n.º 3 do artigo 114.º; 

n.º 2 do artigo 115.º, alínea f) do n.º 2 do artigo 137.º, e decorrente da correção gráfica 
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da infraestrutura- gasoduto regional proposto a revogação das subalíneas ii) e (i) da 

alínea c) do artigo 27.º e n.º 2 artigo 32.º. 

A Assembleia Municipal de Leiria tomou conhecimento da proposta da Câmara 

Municipal de Leiria – Correção material do Plano Diretor Municipal de Leiria - 

contida em sua deliberação de 31 de maio de 2016, cujo teor se dá por 

transcrito. 

Ponto 

9. Concessão da gestão e exploração do Parque de Campismo da Praia do 

Pedrógão – Concurso Público – Aprovação da abertura do procedimento e 

submissão à autorização da Assembleia Municipal - Apreciação, discussão e 

votação. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal – Gonçalo Lopes 

Apresentou o ponto. 

Súmula: 

A legislação referida na deliberação [alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei 

75/2013 de 12 de setembro] determina que a Assembleia Municipal deve autorizar a 

Câmara Municipal a celebrar contratos de concessão e fixar as respetivas condições 

gerais.  

A Câmara Municipal aprovou, em sua reunião de 31-05-2016, o procedimento, por 

concurso público internacional, com vista à celebração de contrato de Concessão do 

Parque de Campismo da Praia de Pedrógão, pelo período de 10 anos. 

O objetivo desta deliberação é que a Assembleia Municipal conceda prévia autorização 

para que o Município de Leiria promova os necessários procedimentos com vista à 

outorga do contrato de concessão do Parque de Campismo da Praia de Pedrógão. 

Deu nota da limitação quanto à questão dos preços, para que não haja um crescimento 

acentuado relativamente ao atualmente estabelecido, limitado a 15% durante o período 

de 10 anos. 

Disse ainda que esta é a primeira experiência de um programa de concessão com maior 

rigor porque não existem muitos no país e o executivo entende que este é um documento 

com condições para garantir a adesão por parte de potenciais interessados e o necessário 

controlo da sua execução durante os próximos 10 anos. 

Acrescentou as alterações que se transcrevem relativamente à: 

Cláusula 45.ª | Valor da concessão, modo e prazo de pagamento  

1.  O concessionário fica obrigado a proceder ao pagamento de uma contrapartida 

financeira anual (renda) ao concedente pelo direito de exploração. 
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2.  O valor da contrapartida financeira referida no artigo ponto antecedente é o constante 

da proposta adjudicada, que tem como valor mínimo € 200.000,00 (duzentos mil euros) – 

base da licitação, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor. 

Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

Disse que nunca teve conhecimento de um prazo de concessão tão alargado para um 

parque de campismo. Perguntou quais são as condicionantes que levam a Câmara 

Municipal a propor o prazo de 10 anos e se consta no caderno de encargos uma matriz de 

repartição dos riscos entre o concessionário e o concedente. A não existir, tal pode criar 

dificuldades a longo prazo, com custos para o próprio Município. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Luís Santos (PCP) 

Disse que a bancada municipal do PCP já aqui tinha deixado expresso, noutra ocasião, 

não concordar com a gestão privada do parque de campismo. Se não concordou quando 

foram 2 anos, muito mais agora quando passa para 10 anos. 

Se o parque de campismo pode ser rentável, então que o seja com a gestão municipal 

pois cumpre funções de desenvolvimento e sociais, que a gestão privada – que visa o 

lucro – por si só não pode cumprir. A Câmara tem na sua mão uma solução para o 

desenvolvimento da única praia do concelho, que arrisca 10 anos, numa zona turística por 

excelência, com as termas de Monte Real ali tão perto. 

Concluiu a sua intervenção dizendo que este prazo de 10 anos é dar um passo no vazio, 

referiu o autocaravanismo e a solução apontada pelo representante da Junta de Freguesia 

de Coimbrão. Deu o exemplo da praia de Porto Covo, em que o caravanismo consiste na 

quase totalidade da sua sustentabilidade.  

Intervenção do senhor deputado municipal Paulo Pedrosa Pedro (PS) 

Cumprimentou os presentes. 

Iniciou a sua intervenção abordando a questão das autocaravanas. Disse que este é um 

problema muito antigo e a maior parte dos proprietários das autocaravanas não estão 

interessados no parque de campismo em si pois gostam de estacionar na primeira linha, 

junto ao mar. É o que tem acontecido no parque de estacionamento onde funciona o 

mercado semanal ou então na zona mesmo junto ao mar.  

Quando foi aqui discutida a primeira concessão, que termina em maio de 2017, foi dito 

que todos gostariam que o Município gerisse o parque municipal de campismo, até porque 

a população o vê como uma extensão da Câmara Municipal, em que o falecido fiscal 

municipal – o conhecido Sr. Ferreira – lá trabalhou durante 20 anos e foi a voz da 

população perante a Câmara. Atualmente, tendo em conta a sazonalidade daquele 

equipamento e as dificuldades da gestão autárquica, nomeadamente a Lei dos 

Compromissos, a contratação pública - morosa e complicada -, os concursos para 
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admissão de pessoal e a dificuldade de promoção de um equipamento destes, é 

claramente reconhecido que o tipo de gestão municipal já não se adequa. 

Afirmou que existem muito bons exemplos em áreas de gestão privada e não lhe parece 

que se esteja a correr um risco. Os 10 anos justificam-se porque se exige investimento 

por parte do futuro concessionário e o presente caderno de encargos é extenso, está 

relativamente bem elaborado e impõe uma série medidas, nomeadamente nos preços, 

investimento e sanções, que torna fácil saber se entrou em incumprimento ou se está a 

descurar relativamente à questão da qualidade. Com este caderno de encargos será mais 

fácil ao executivo ficar descansado relativamente à exploração daquele tipo de 

equipamento. 

Intervenção do senhor deputado municipal Francisco Marques (PSD) 

Manifestou o incómodo da bancada municipal do PSD relativamente ao modelo que a 

Câmara pretende adotar. Já aquando da concessão por 2 anos se tinha manifestado 

contra, chamando a atenção para a demissão de competência da Câmara Municipal na 

gestão de um equipamento seu e não se entende como vem declarar incapacidade ou que 

é difícil gerir um equipamento seu de modo a que seja lucrativo e com contas 

equilibradas. 

Disse considerar incómodo que a Câmara se demita do seu papel de guia no turismo do 

concelho, nomeadamente no caso da Praia de Pedrógão, em função de uma empresa 

privada que virá gerir o equipamento, até porque na presente sessão se abortou o 

problema do caravanismo, que não é integrado no parque de campismo. 

Acresce que o caderno de encargos, mesmo prevendo muitas situações, pressupõe uma 

fiscalização aturada e a quantidade de funcionários que serão necessários para fazer 

aquele controlo será quase o quadro de elementos necessário para fazer funcionar o 

equipamento, para além dos custos inerentes. 

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

a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 15 votos contra, 

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

31 de maio de 2016, cujo teor se dá por transcrito, com as alterações 

introduzidas pela Câmara Municipal na apresentação do ponto que se 

transcrevem: 

Cláusula 45.ª | Valor da concessão, modo e prazo de pagamento  

1.  O concessionário fica obrigado a proceder ao pagamento de uma 

contrapartida financeira anual (renda) ao concedente pelo direito de exploração. 

2.  O valor da contrapartida financeira referida no artigo ponto antecedente é o 

constante da proposta adjudicada, que tem como valor mínimo € 200.000,00 
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(duzentos mil euros) – base da licitação, ao qual acresce IVA à taxa legal em 

vigor. 

e, em consequência, autorizar a Câmara Municipal de Leiria a celebrar o contrato 

de concessão da gestão e exploração do Parque de Campismo da Praia do 

Pedrógão. 

Ponto 

10. Abertura de procedimento concursal para efeitos de recrutamento e seleção 

tendo em vista o provimento de titular de cargo de direção intermédia de 2.º 

grau | Proposta para designação, por deliberação da Assembleia Municipal de 

Leiria, do correspondente júri de recrutamento - Apreciação, discussão e 

votação. 

Súmula: 

A adequação da estrutura orgânica do Município de Leiria, vigente desde 01 de janeiro de 

2014, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 250, de 26 de dezembro de 2013, 

integra a Divisão de Obras Municipais (DIOM), sendo esta uma unidade orgânica 

diretamente dependente do Departamento de Infraestruturas e Manutenção (DIEM).  

A chefia da Divisão de Obras Municipais (DIOM) tem vindo a ser assegurada, 

provisoriamente, pelo Diretor do Departamento de Infraestruturas e Manutenção 

(DDIEM).  

Porém, o volume de trabalho, mormente decorrente de procedimentos concursais 

financiados por fundos da União Europeia, obrigou o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria a designar, em regime de substituição, a ocupação do cargo dirigente 

em causa [cargo de direção intermédia de 2.º grau] previsto e não ocupado, do mapa de 

pessoal da Câmara Municipal de Leiria para 2016, e determinar a execução dos 

procedimentos necessários e indispensáveis à abertura de um procedimento concursal, 

para recrutamento e seleção, tendo em vista o provimento do titular do cargo de direção 

intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de Obras Municipais. 

Em 31 de maio de 2016, a Câmara Municipal de Leiria, deliberou, por unanimidade, 

aprovar e promover o recrutamento, por procedimento concursal, de titular do cargo de 

direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de Obras Municipais 

[Ref.PC.01.2016.CDIOM], e propor à Assembleia Municipal que designe o correspondente 

júri de recrutamento.  

O objetivo da presente proposta é que a Assembleia Municipal, no uso da competência, e 

ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 

de agosto, designe para integrar o correspondente júri de recrutamento, o presidente e 

os vogais, conforme seguidamente se indica: 
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i) Presidente: o Professor Adjunto da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico de Leiria, Senhor Professor Doutor Florindo José Mendes Gaspar;  

ii) Vogais: o Diretor do Departamento de Infraestruturas e Manutenção da Câmara 

Municipal de Leiria, Senhor Eng.º César Augusto Vieira Dias e o Chefe da Divisão de 

Exploração e Conservação dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, 

Senhor Eng.º Marco António Amorim Aguiar. 

Não havendo inscrições para intervenção O senhor Presidente da Assembleia 

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

A Assembleia Municipal de Leiria no uso da competência, e ao abrigo da norma 

habilitante contida no n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, deliberou, por 

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

deliberação de 31 de maio de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, aprovar a designação, para integrar o correspondente júri do 

concurso, do presidente e dos vogais. 

Ponto 

11. Proposta de Regulamento do Programa de Comparticipação ao 

Arrendamento do Município de Leiria - Apreciação, discussão e votação. 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal – Gonçalo Lopes, solicitou 

autorização para apresentação do ponto pela senhora vereadora Ana Valentim. 

Intervenção da senhora vereadora da Câmara Municipal – Ana Valentim 

Apresentou o ponto. 

Súmula: 

O objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal analise e aprove o 

Regulamento do Programa de Comparticipação ao Arrendamento do Município de Leiria. 

A implementação do programa de Comparticipação ao Arrendamento do Município de 

Leiria visa apoiar o arrendamento no mercado privado a famílias com dificuldades 

económicas. 

O programa pretende, também, constituir-se como uma alternativa à habitação social, 

ajudando à reorganização sócio económica das famílias, promovendo as condições de 

habitabilidade e tipologia adequada à dimensão do agregado familiar. 

Existem no concelho de Leiria, agregados familiares a viver em situação de grave 

vulnerabilidade económica, onde o elevado valor das rendas praticadas no mercado de 

arrendamento privado inviabiliza o seu acesso a uma habitação condigna ou a honrar os 

contratos de arrendamento já celebrados. 

O presente projeto de regulamento visa fixar um regime de critérios de atribuição de 

comparticipações para arrendamento, destinadas aos agregados familiares cuja situação 
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sócio económica por ser desfavorecida, não lhes permite aceder, de forma autónoma ao 

mercado privado de habitação. 

A proposta de regulamento foi reformulada no sentido de acolher as sugestões 

resultantes da análise efetuada na Assembleia Municipal de Leiria, em 29 de maio de 

2016. 

Explicou os motivos que levaram o Município a tentar implementar o programa de 

comparticipação ao arrendamento, referindo que o Município de Leiria dispõe de 

património adicional de arrendamento apoiado, nomeadamente 109 fogos, vulgarmente 

conhecido por habitação social, que não são suficientes para dar resposta às solicitações e 

a lista de inscritos tem aumentado consideravelmente, sendo presentemente de cerca de 

500 famílias. 

Pretende-se, cumprindo as atribuições no domínio da ação social e da habitação, de 

acordo com a Lei n.º 75/2013, implementar medidas que deem resposta às necessidades 

das famílias. 

Foram acolhidas propostas e o regulamento foi melhorado, com exceção do anexo I, que 

se refere à questão da adequação da habitação à tipologia e à configuração do agregado 

familiar. 

Intervenção do senhor deputado municipal António Luís Santos (PCP) 

Transcrição: 

A Constituição da República Portuguesa estabelece para todos os portugueses o direito, 

para si e para a sua família, a uma habitação condigna. 

A consagração efetiva desse direito incumbe ao Estado.  

Pretende-se implementar um Programa de Comparticipação ao Arrendamento assente em 

apoiar o arrendamento no mercado privado, a famílias com dificuldades económicas. 

Afirma-se que se limita a intervenção do Município de Leiria às situações de necessidade 

social, por serem estas as que verdadeiramente justificam o apoio e proteção. Era o que 

faltava se não fosse assim. 

Este programa pretende ser uma alternativa à habitação social, afinal a área onde os 

municípios detêm responsabilidades. 

As intenções podem ser muito piedosas, mas se temos verdadeiras preocupações sociais 

então porque é que não se investe em habitação social? 

Este programa, como está desenhado vai tornar-se acima de tudo um programa de apoio 

ao arrendamento não social, vai ser um estímulo ao arrendamento normal, será ajuda a 

inquilinos com dificuldades mas tem o efeito perverso de ser apoio indireto a proprietários 

que querem rentabilizar economicamente o seu património. 

Em vez de investir em habitação social, como era sua obrigação, a maioria do PS ainda 

desinveste, como se prova na revisão das Opções do Plano. 
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Para acudir a este objetivo, o PCP apresentou um projeto de lei na Assembleia da 

República para o apoio ao arrendamento. Esta é a forma de o fazer, através do Estado, 

com condições de igualdade para todo o território nacional. 

Este projeto de lei do PCP desceu à comissão específica da Assembleia da República onde 

se encontra neste momento. 

Neste projeto há várias coisas que não estão clarificadas. Por exemplo, por quanto tempo 

se pode beneficiar do apoio e qual o montante máximo anual previsto para os apoios, ou 

se pode haver apoio a um inquilino se o senhorio, que beneficia indiretamente, tiver 

dívidas à Câmara e aos SMAS. 

Pelas razões apontadas não podemos votar a favor. 

Intervenção do senhor deputado municipal Heitor de Sousa (BE) 

A bancada municipal do BE encara este regulamento com simpatia porque, do ponto de 

vista da sua intenção, é uma tentativa de responder a uma situação que é urgente e 

abrange um número apreciável de famílias. Falta, no entanto, informação sobre o valor 

do encargo anual que representa para o Município e de que forma este apoio é articulável 

com a alteração próxima da lei do arrendamento urbano. Além da proposta do PCP, 

também o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta de alteração, aprovada em 2012 

ou 2013, que constituiu um convite à expulsão de muitas famílias de casas relativamente 

às quais não podiam suportar as rendas pedidas pelos senhorios, tendo sido até 

classificada como uma lei de despejos e não de arrendamento urbano. Essa classificação 

revelou que ela correspondia à realidade. Há um conjunto de variáveis essênciais para 

compreender este tema de forma mais contextualizada a nível nacional e local, que lhe 

merece reservas porque a proposta devia ser entendida nesta luz e não consta, na 

exposição dos motivos da proposta, um enquadramento necessário com esta dimensão 

nacional das prováveis alterações que irão acontecer na lei do arrendamento urbano. Por 

outro lado, manifestando concordância com a argumentação da bancada municipal do 

PCP, esta proposta desiste da habitação social no concelho pois apresenta-se como sua 

alternativa, não contemplando, por exemplo, a requisição administrativa dos edifícios 

devolutos e sua reedificação pelo Município para serem usados como alternativa à 

habitação social. 

Intervenção do senhor deputado municipal Luís Filipe Domingues Pinto (PS) 

Disse que a bancada municipal do PS subscreve e congratula-se com a posição do 

Município de Leiria que, através deste regulamento, pretende dar uma resposta imediata 

a uma necessidade deveras sentida junto da população de Leiria. Tal não impede que se 

possam vir a tomar outras medidas, nomeadamente depois de aprovada a alteração à lei 

pela Assembleia da República. Para já pretende-se não desraizar as pessoas, sendo que 
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muitas poderão manter-se nas próprias habitações e junto das pessoas com quem 

coabitam. Até nesse aspeto esta medida é muito importante. 

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

a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria, no âmbito das suas competências em matéria 

regulamentar, ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por maioria, com 3 

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

deliberação de 31 de maio de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, aprovar a Proposta de Regulamento do Programa de 

Comparticipação ao Arrendamento do Município de Leiria. 

Ponto 

12. Processo de obras particulares n.º 1672/99 - LIZAUTO - Sociedade 

Portuguesa de Comércio e Reparação de Automóveis, Lda. - Apreciação, 

discussão e votação. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal – Gonçalo Lopes 

Apresentou o ponto. 

Súmula: 

O objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal analise e autorize a 

desafetação do domínio público de uma parcela com a área de 1023m2, sita em sita em 

Barruivo, União das Freguesias de Leiria, a confrontar de Sul com a sociedade “Auto 

Industrial S.A”, de Norte com Francisco Galrão Jorge e outros e estrada, de Nascente com 

a sociedade ”Lizauto – Sociedade Portuguesa de Comércio e Reparação de Automóveis, 

Ld.ª” e a Poente com José Ribeiro Vieira, para o domínio privado municipal. 

Esta autorização é concedida no uso da competência prevista na alínea q) do n.º 1 do 

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

Intervenção da senhora deputada municipal Odete João (PS) 

Alertou quanto à forma como está redigido o primeiro parágrafo e disse parecer estar 

escrito de forma contrária ao que se pretende. Leu o parágrafo em questão.  

Alertou ainda para o teor do segundo parágrafo e aconselhou a maior cuidado na 

elaboração deste tipo de documentos. 

O mapa apresentado será antigo porque não reflete a situação atual que configura a área, 

sendo que a rotunda que dele consta não vai ser construída e por isso esta parcela passa 

a domínio privado. Questionou se o túnel de passagem no IC2 se mantém pois não consta 

na proposta. 
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Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal – Gonçalo Lopes 

Respondeu que a parcela que se pretende desafetar do domínio público foi, no loteamento 

inicial, prevista como via, que agora se denota como desnecessária porque se perdeu o 

interesse público. O objetivo é a sua desafetação do domínio público, abrindo a 

possibilidade de a colocar em hasta pública para venda e o túnel de atravessamento 

existente fica garantido. 

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

a votação. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por maioria, com 3 abstenções, 

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

31 de maio de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, autorizar 

a desafetação do domínio público municipal, com vista à integração no domínio 

privado do município, da parcela de terreno sita na Quinta do Barro Ruivo, União 

das Freguesias de Leiria, Pousos Barreira e Cortes, com a área de 1.023 m2 e as 

confrontações seguintes: 

Norte: Francisco Galrão Jorge e outros e estrada 

Sul: Auto Industrial S.A 

Nascente: Lizauto – Sociedade Portuguesa de Comércio e Reparação de 

Automóveis Ld.ª 

Poente: José Ribeiro Vieira 

Ponto  

13. Isenção de taxas - Entradas gratuitas nos museus m|i|mo – museu da 

imagem em movimento e Moinho do Papel - Apreciação, discussão e votação. 

Intervenção do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal – Gonçalo Lopes 

Apresentou o ponto. 

Súmula: 

O objetivo da presente deliberação é que a Assembleia Municipal analise e aprove, ao 

abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, a isenção de taxas de ingresso para todos os visitantes no m|i|mo e Moinho do 

Papel aos domingos e feriados, visando-se com esta medida, a promoção, valorização e 

ainda a aproximação da comunidade local a espaços culturais municipais representativos 

da herança histórica e patrimonial do concelho, cativando assim novos públicos. 

Não havendo inscrições para intervenção O senhor Presidente da Assembleia 

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

A Assembleia Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 2 do 

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

unanimidade aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua 
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deliberação de 31 de maio de 2016, cujo teor se dá por transcrito e, em 

consequência, aprovar a proposta de isenção de taxas de ingresso para todos os 

visitantes, aos domingos e feriados, nos museus m|i|mo – museu da imagem em 

movimento e Moinho do Papel. 

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

votação, por razões operacionais, uma vez que a Câmara Municipal solicita a aprovação 

em minuta nos pontos que submeteu a aprovação, a aprovação da presente ata em 

minuta, para produzir efeitos imediatos.  

Concluiu dizendo que o documento será enviado como habitual, para conhecimento dos 

senhores deputados e envio de sugestões para efeitos de documento final. 

A Assembleia Municipal de Leiria deliberou por unanimidade aprovar a ata em 

minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal – José Manuel Silva, encerrou os 

trabalhos e a todos desejou um bom feriado e boas férias. 

 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, o senhor Presidente deu os trabalhos por 

encerrados, eram 23h50. 

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que tem como suporte a 

gravação digital de tudo quanto ocorreu na respetiva sessão, nos termos do disposto no 

artigo 60.º do Regimento, e vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e por mim, 

Manuela Vieira, coordenadora técnica, que a elaborei nos termos legais. 

 

APROVAÇÃO DA ATA 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Assembleia Municipal, na sessão ordinária de 30 de setembro de 2016, 

deliberou por maioria, com 3 abstenções, aprovar a ata. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

José Manuel Silva 

 

A Coordenadora Técnica, 

Manuela Vieira 


