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Acta n.º 26/2008 
 

 

Aos dezassete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e oito, no Salão 

Nobre do Edifício-Sede do Município, sito no Largo da República desta cidade, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes a Senhora 

Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, e os Senhores 

Vereadores, Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço, Eng.º Fernando Brites Carvalho, 

Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves 

dos Santos, Dr. Raul Miguel Castro, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins, Dr. 

António Manuel de Faria Ferreira e Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira.  

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sérgio Silva, Director de 

Departamento Administrativo e Financeiro. 

 

 

 Abertura oficial da reunião   

Às dezoito horas e quarenta minutos a Presidente deu início à reunião, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos:  

1. Proposta de Orçamento para 2009 e Opções do Plano para 2009/2012 do Município 

de Leiria  

 

 Ordem do dia  

 

Ponto um 

Proposta de Orçamento para 2009 e Opções do Plano p ara 2009/2012 do 

Município de Leiria  

DLB N.º 1701/08 | Presente a proposta de documentos para 2009, que incluem o 

Orçamento Municipal, o Plano de Actividades e o Plano Plurianual de Investimentos 

para 2009-2012. 

A proposta de Orçamento apresenta €117.883.011,00 de receita e despesa 

totais. A receita corrente é de €75.786.493,00, a receita de capital é de €40.596.518,00 
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e outras receitas de €1.500.000,00. A despesa corrente é de €74.786.089,00 e a 

despesa de capital é de €43.096.922,00. 

 A proposta de Opções do Plano 2009-2012 apresenta para 2009 uma despesa 

total prevista de €86.885.781,00, sendo €85.000.781,00 de despesa definida prevista e 

€1.885.000,00 de despesa não definida prevista. O Plano PlurianuaI de Investimentos 

2009-2012 apresenta para 2009 uma previsão de despesa total de €44.338.922,00, 

sendo a despesa definida de €42.896.922,00 e a despesa não definida €1.442.000,00. 

O Plano de Actividades para 2009 apresenta uma previsão de €42.546.859,00 para a 

despesa total, sendo de €42.103.859,00 para a despesa definida e €443.000,00 para a 

despesa não definida. 

 Na elaboração da proposta orçamental foram tidos em conta os princípios 

orçamentais consagrados no POCAL (ponto 3.1), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-

A/99, de 22 de Fevereiro, e as regras previsionais também do POCAL (ponto 3.3), com 

a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril. 

 Na previsão das receitas relativas aos impostos directos teve-se em conta o 

seguinte: 

• No que respeita ao imposto municipal sobre imóveis (IMI), a previsão de 

arrecadação da receita foi elaborada de acordo com o disposto na alínea a) do 

ponto 3.3.1 do POCAL, a evolução histórica das receitas do IMI e a decisão 

municipal de diminuir as taxas do IMI; 

• Quanto à Contribuição Autárquica e ao IM da Sisa, levou-se em linha de conta 

que se trata de impostos abolidos e que, portanto, a receita a arrecadar está em 

diminuição progressiva e tende para zero: 

• Relativamente aos demais impostos directos, a previsão teve em linha de conta 

o disposto na alínea a) do ponto 3.3.1 do POCAL e ainda, por prudência, foi 

considerada a desaceleração da actividade económica em 2008 e 2009.  

• A proposta orçamental para 2009 é inferior em €8.097.446,00 (-6,43%) à 

proposta orçamental para 2008. 

Nos termos do disposto no  n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º, conjugados com o n.º 3 do 

artigo 5.º, ambos da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, o Mapa de Pessoal do 

Município de Leiria  integra o Orçamento Municipal para 2009. 

Foi dado cumprimento ao disposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 24/98, de 

26 de Maio (Estatuto do Direito de Oposição), tendo-se para o efeito remetido a 

proposta de documentos previsionais ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda e ao 

Partido Comunista Português, a coberto dos ofícios n.ºs 19180, 19181 e 19182,  

datados de 9 de Dezembro de 2008. Estes partidos não fizeram chegar qualquer 

proposta. 

*** 
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A Directora do Departamento Jurídico e de Recursos Humanos, Senhora Dra. 

Teresa Monteiro, informou que com a publicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro, que estabelece os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações, 

foi alterado todo o sistema pelo qual se regiam estas matérias. 

Neste contexto, a Senhora Dra. Teresa Monteiro  explicou que o quadro de 

pessoal vai ser revogado e substituído, anualmente, por um Mapa de Pessoal. Este vai 

reflectir os recursos humanos existentes e as necessidades sentidas em cada ano. 

Elegeu como sendo a mais importante diferença entre os dois regimes o facto de o 

quadro de pessoal ser elaborado para ter uma vida útil de 5 anos ou mais, sendo o 

mapa de pessoal anual e reflectindo onde se encontra cada trabalhador e quais as 

funções que desempenha no posto de trabalho que ocupa. Em concreto, o mapa de 

pessoal cuja elaboração coordenou espelha a realidade dos serviços em 2008, 

prevendo o acréscimo de alguns postos de trabalho para o ano de 2009, os quais foram 

objecto de justificação exaustiva. 

 A Senhora Presidente referiu que esta legislação ainda não foi regulamentada, 

em especial ao nível das remunerações atribuídas a cada posição remuneratória, pelo 

que ainda não se tem a noção exacta do impacto que as mencionadas alterações vão 

ter no orçamento. 

Nestes termos, os custos com o pessoal previstos no Orçamento traduzem uma 

estimativa. 

A Senhora Dra. Teresa Monteiro  explicou ainda que o SIADAP (Sistema de 

Avaliação do Desempenho da Administração Pública) representa o centro de toda a 

reorganização administrativa, sendo que o posicionamento futuro dos trabalhadores 

municipais será realizado em função das classificações obtidas pelos mesmos. Mais 

referiu que no orçamento ficaram previstas verbas para os prémios de desempenho e 

para alteração de posições remuneratórias, dando-se, deste modo, cumprimento às 

respectivas normas legais. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro  sugeriu que se criasse uma equipa de 

auditoria interna composta por 3 ou 4 pessoas, ao que a Senhora Presidente  retorquiu 

que se estava a pensar nessa situação, devendo as pessoas a afectar a tal unidade 

orgânica possuir experiência prévia na Divisão Financeira e saber-fazer. 

Relativamente ao Plano e Orçamento, a Senhora Presidente notou que, no 

texto introdutório, se denotava numa preocupação muito grande com as candidaturas 

ao QREN.   

Mais explicou que o Município iria enfrentar um problema real pois decorridos 

dois anos de QREN não havia ainda qualquer montante recebido, ao mesmo tempo que 

existia um número muito significativo de candidaturas aprovadas, circunstâncias que 

levarão a uma concentração muito significativa de investimentos QREN. Ou seja, 

esclareceu, aquilo que poderia ter começado há um ano atrás e se diluiria 
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harmoniosamente no tempo agora tinha mais uma agravante, já que em 2010 irá ser 

realizado um balanço das candidaturas e nessa sequência, as que apresentarem uma 

boa realização terão reforços. 

A Senhora Presidente  continuou a explicar que tinham dois anos para poder 

fazer realizações de muitas candidaturas que já deveriam estará a ser feitas, facto 

manifestado por todos os Municípios, que tinham a experiência de três quadros 

comunitários de apoio avaliados positivamente. Na sua opinião, deveriam ter sido feitas 

correcções pontuais a esta experiência adquirida. 

A criação de um modelo completamente novo obrigou a regulamentos, a 

negociações com Bruxelas e com isto perdera-se muito tempo. 

Mais informou que o Município de Leiria estava com um desempenho de 

candidaturas aprovadas muito significativo, não sendo fácil encontrar municípios com 

tantas candidaturas aprovadas. A contratualização fora assinada ontem (16 de 

Dezembro), tratando-se de obras que irão ser avaliadas em 2010, podendo assim haver 

um reforço. Mas representarão, alegou também, uma concentração temporal e um 

grande esforço financeiro, não havendo, à data, previsão para o recebimento de 

qualquer verba.  

Os Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda 

Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, apresentaram uma 

justificação de voto  que se transcreve: 

«Presente mais um Orçamento e Plano de Actividades desta Câmara, que mais 

nos parecem cópias dos documentos apresentados para 2006, 2007 e 2008. 

É que, divergindo ligeiramente dos «números», constata-se que no essencial a filosofia 

que presidia à sua elaboração é a mesma dos documentos apresentados para aqueles 

anos, e que em tempo oportuno mereceu a nossa rejeição, por os considerarmos: 

artificiais, empolados e de falsas promessas. 

Por ser um orçamento irrealista, conforme vamos demonstrar, nunca poderemos 

pactuar com tal filosofia, evitando ser coniventes com práticas que em nada dignificam o 

Executivo, gerando cada vez mais situações de descrédito junto da opinião pública. 

Demonstraremos o irrealismo de tais documentos: 

Se considerarmos que até 16 do corrente, o montante de receitas da autarquia é 

de cerca de 71 milhões de euros e que até ao final do exercício se atingirão os 73 

milhões e que este montante está influenciado por cerca de 10 milhões de euros de 

empréstimos, situação que não se verificará em 2009, obteremos um valor global de 

receitas de 63 milhões de euros, que deveria ser o valor base para a elaboração do 

Orçamento de 2009. 

Se expurgarmos os encargos com o pessoal, no montante de cerca de 30 

milhões, o serviço de dívida no montante de 8,9 milhões, os FSE no montante de 30 
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milhões, as transferências para a Leirisport rondando os cerca de 7 milhões de euros, 

ficamos com um valor negativo na ordem dos 13 milhões de euros!?! 

Tal significa que não haverá dinheiro para todos estes encargos, pelo que 

alguém irá ficar de fora, e não serão, seguramente, os funcionários, nem a Banca, nem 

a Leirisport, ou serão? 

Ou seja, não há dinheiro para obras e muito menos para pagar aos 

fornecedores!!! 

Tal vai levar à prática, muito criticada, da «política dos remendo», criando um 

mundo de ilusões aos munícipes e prejudicando o desenvolvimento do concelho, 

conforme e infelizmente, a opinião pública vem constatando. 

Então porquê continuar a alimentar ilusões? 

Perante tais elementares factos, s sem necessidade de aprofundar a análise dos 

documentos, pois consideramos a situação extremamente grave (em 2009, a Autarquia 

vai pagar por dia, cerca de 1800 contos de juros/ €8888,00), só nos resta VOTAR contra 

a aprovação do Orçamento e do Plano de Actividades para 2009.» 

A Senhora Presidente  replicou que, em seu entender, caso se viesse a tornar 

necessário deveriam ser contraídos empréstimos, tendo esclarecido que tais 

candidaturas não começariam todas em Janeiro de 2009, com custos e 

responsabilidades em Janeiro, com aquele ritmo que fora apresentado nas 

candidaturas. 

Mais disse que, se ritmos de execução o justificassem, ninguém estará contra a 

contracção de um empréstimo com o intuito de aproveitar os fundos comunitários. 

Contudo, na sua convicção, tal não seria necessário para o ano de 2009 devidos aos 

atrasos na concretização do QREN. 

*** 
Analisadas as propostas de documentos previsionais, a Câmara deliberou por 

maioria com os votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos 

Martins, Dra. Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, 

submeter o Orçamento Municipal para 2009, que apresenta uma previsão de 

€117.883.011,00 na receita e na despesa, sendo de receita corrente €75.786.493,00, de 

receita de capital €40.596.518,00 e de outras receitas €1.500.000,00, de despesa 

corrente €74.786.089,00 e de despesa de capital €43.096.922,00, e a proposta das 

Opções do Plano 2009-2012, que apresentam para 2009 uma despesa total prevista de 

€86.885.781,00, uma despesa definida prevista de €85.000.781,00 e uma despesa não 

definida prevista de €1.885.000,00, sendo que o Plano PlurianuaI de Investimentos 

2009-2012 apresenta para 2009 uma previsão de despesa total de €44.338.922,00, de 

despesa definida de €42.896.922,00 e de despesa não definida de €1.442.000,00 e o 

Plano de Actividades 2009-2012 apresenta uma previsão de €42.546.859,00 para a 

despesa total e de €42.103.859,00 para a despesa definida e €443.000,00 para a 
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despesa não definida, bem como o mapa de pessoal que é parte integrante do 

Orçamento para 2009, à aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea c) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Encerramento da reunião  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezanove horas e trinta minutos mandando que, de tudo para constar, se 

lavrasse a presente acta que eu, Sérgio Silva, Director do Departamento Administrativo 

e Financeiro, mandei escrever e subscrevo. 

 

A Presidente da Câmara Municipal___________________ _____________________ 

 

 

O Director do Departamento Administrativo e Finance iro______________________ 

 

�� 


