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Acta n.º 25/2006 
 

 

Aos trinta e um dias do mês de Outubro do ano de dois mil e seis, no Salão Nobre, 

no edifício-sede do Município, sito no Largo da República desta cidade, reuniu 

extraordinariamente 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. António Manuel de 

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

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

Castro e Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira. 

Esteve presente por parte do Departamento Jurídico e de Recursos Humanos a Dr.ª 

Teresa Monteiro, Directora do Departamento, para prestação de esclarecimentos sobre os 

processos. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Paula Sofia Sequeira, Chefe da 

Divisão Administrativa. 

 

 Abertura oficial da reunião  

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

seguinte Ordem de Trabalhos:  

1. pedido de apoio apresentado pela Direcção da «Juventude Desportiva do Lis–JUVE»; 

2. programa e Caderno de Encargos da Unidade Comercial da Dimensão Relevante. 

 

 Ordem do dia  

 

Ponto um 
Pedido de apoio apresentado pela Direcção da «Juventude Desportiva do Lis–JUVE» 
DLB N.º 1417/06 | Na sequência de um pedido de apoio apresentado pela JUVE–Juventude 

Desportiva do Lis, no valor aproximado de €50.000,00 (cinquenta mil euros), com 

fundamento no facto de ter tido prejuízos resultantes do distrate do direito de superfície 

relativo a uma parcela de terreno, sita na freguesia de Marrazes, e a constituição de direito 

de superfície sobre outra, os quais integram as despesas efectuadas nessa primeira parcela 

com o arranjo e limpeza do terreno, e perda e devolução de cerca de €40.000,00 (quarenta 

mil euros) à DGAL, que lhe tinham sido concedidos, a título de adiantamento, para a parcela 

de terreno sita na freguesia dos Marrazes.  
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Invoca ainda uma situação económica e de liquidez extremamente débil, o que pode 

mesmo levar à sua extinção. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, em especial os fundamentos de 

facto que sustentam o pedido formulado, e por considerar ser dever do Município apoiar 

sempre, sem excluir os apoios de carácter excepcional, as instituições que de forma 

autónoma e também em colaboração com as entidades públicas promovem no Município de 

Leiria actividades de elevada relevância desportiva, cultural e cívica, ao abrigo das 

disposições combinadas da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, com 

base nos fundamentos de facto supra referidos e, em especial, o evitar a provável extinção 

de uma das mais prestigiadas instituições de índole associativa do concelho de Leiria, 
deliberou por unanimidade o seguinte: 

a) partilhar das preocupações manifestadas pela Direcção da «Juventude Desportiva 

do Lis – JUVE», em face dos valores que esta promove; 

b) atribuir um apoio financeiro no montante de €50.000,00 (cinquenta mil euros), a fim 

de atenuar os prejuízos decorrentes da alteração do local da infra-estrutura 

desportiva – Pavilhão Gimnodesportivo, montante esse que foi objecto de proposta 

de cabimento n.º 5414/06, de 31 de Outubro 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dois 
Programa e Caderno de Encargos da Unidade Comercial da Dimensão Relevante 
DLB N.º 1418/06 | Presentes as minutas do anúncio, programa do concurso e caderno de 

encargos da Unidade Comercial da Dimensão Relevante. 

  A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade introduzir 

algumas alterações de pormenor aos documentos supra referenciados, determinando que os 

mesmos sejam presentes à reunião de Câmara no dia 9 de Novembro para apreciação final. 
 

Encerramento da reunião  

 

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

reunião, eram vinte horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente acta 

que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa, mandei escrever e 

subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 

A Chefe da Divisão Administrativa_____________________________________________ 
 (por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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