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Acta n.º 37 
Aos quinze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e quatro, no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho, sito no Largo da República desta cidade, reuniu a Câmara 
Municipal de Leiria, tendo estado presentes os Excelentíssimos Senhores: 

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES:  DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 
SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR. GONÇALO NUNO BÉRTOLO GORDALINA LOPES 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

  DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE  

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
SANTOS 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sérgio Silva, Director do 
Departamento de Administração Geral. 

** 

Estiveram presentes por parte do Departamento de Obras Particulares, o Eng.º 
António Carlos Batista da Costa, para apresentação dos processos de obras particulares, 
por parte do Departamento de Urbanismo, o Arq.º José Manuel Raposo Pires, para 
apresentação dos processos de loteamentos e por parte do Departamento de Obras 
Municipais, o Eng.º Carlos Alberto Dias Marques, para apresentação dos processos de 
obras municipais. 

** 

Presente a Acta da Reunião de 8 de Novembro cuja leitura foi dispensada por ter 
sido previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção 
final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Às catorze horas e quarenta minutos a Senhora Presidente deu início à reunião, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:  
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PONTO NÚMERO UM 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

930/01  COMPANHIA LEIRIENSE DE MOAGEM, LDª. 

628/02  FIPOLEIRIA SUPERMERCADOS, LDª. 

425/04  JOSÉ PEDRO BERNARDO CORREIA BRÁS 

484/04 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE MONTE 
REDONDO 

618/04  MANUEL DE CARVALHO DA COSTA CARDADOR 

1304/04 AUTORIDADE DE SAÚDE DE LEIRIA / PARECER PRÉVIO 
975/04 INCUBADORA D. DINIS - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO, 

EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS 

PONTO NÚMERO DOIS 

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE VISTORIA: 

VIST. 20/04 MARIA ADELINA RIBEIRO CRUZ 

PONTO NÚMERO TRÊS 

LOT. 4/2001 GILMAT. LDª. 

LOT. 4/99 MARIA FERNANDA PORTELA DA COSTA E SOUSA DINIZ 

LOT. 37/94 IMOBILIÁRIA RODA E OUTROS 

PONTO NÚMERO QUATRO 

T – 273/2001 REPARAÇÃO DA EM 544-1 (TROÇO DE CORTES AO CRUZAMENTO 
COM A E.M. 544 – FREGUESIA DE CORTES) DEVIDO ÀS INTEMPÉRIES - 
ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T - 02/2002 EXECUÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS DO EX-MERCADO DE 
SANTANA – LEIRIA - ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA 
APROVAÇÃO 

PONTO NÚMERO CINCO 

- RESUMO DE TESOURARIA 

- PAGAMENTOS 

-  XXIX MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO -  
RATIFICAÇÃO 
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PONTO NÚMERO SEIS 

- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA – NOMEAÇÃO DE NOVO ADMINISTRADOR 
NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO SETE 

-  ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS COXOS - 2.ª SESSÃO DE FADOS (ENT.29680/04) 

-  VI JORNADAS DA JUVENTUDE DE LEIRIA - APOIOS 

PONTO NÚMERO OITO 

-   ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS – NÚCLEO DE 
LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO 
DE LEIRIA. 

-  TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS – ALTERAÇÃO 

-  ACORDO DE COLABORAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA DO 1.º CEB 
DA QUINTA DO ALÇADA - APEQA 

PONTO NÚMERO NOVE 

- DOAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA PARA O JARDIM INFÂNCIA DE 
SOUTO DA CARPALHOSA PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO DO AGRUPAMENTO RAINHA SANTA ISABEL 

- DOAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA PARA A ESCOLA 1º CEB DE 
MACHADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CEB DE MACHADOS 

PONTO NÚMERO DEZ 

-  OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO DO MERCADO MUNICIPAL, SITO NA 
AVENIDA CIDADE DE MARINGÁ, LEIRIA - DIJ 

- APOIO À FEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DO DISTRITO DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO ONZE 

-  PROTOCOLO DO TÉNIS NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - GRUPO ALEGRE E 
UNIDO DA BAJOUCA. 

PONTO NÚMERO DOZE 

-  TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – LISTA DE DESPESAS 

- TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – LISTA DE DESPESAS COM O TEATRO 
MIGUEL FRANCO 

PONTO NÚMERO TREZE 

- CEDÊNCIAS DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

- HOSPITAL DE ST.º ANDRÉ – FESTA DE NATAL 
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** 

Tendo em consideração o facto do Sr. Vereador Dr. Paulo Rabaça ter de se 
ausentar da reunião por motivos devidamente justificados, a Sr.ª Presidente abriu a reunião 
com a discussão do Ponto Número Onze. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

PROTOCOLO DO TÉNIS NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – G RUPO ALEGRE E 
UNIDO DA BAJOUCA 

N.º 1612/04 Pelo Senhor Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, foi presente o 
Protocolo em epígrafe que abaixo se transcreve: 

 “PROTOCOLO 

TÉNIS NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Entre : 

O Município de Leiria, adiante designado por ML, com sede em Leiria, representado pela 
Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Campos Costa, na 
qualidade de primeiro outorgante, 

e 

O Grupo Alegre e Unido, adiante designado por GAU, com sede na Bajouca, representado 
pelo Presidente da Direcção, Sr. Nelson Manuel Carreira Ferreira, na qualidade de segundo 
outorgante, é celebrado o presente protocolo, nos termos e com as cláusulas seguintes: 

1.ª 

(OBJECTO)  

O protocolo tem como objectivo proporcionar o ensino do Ténis (iniciação) a alunos das 
escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria. 

2.ª 

(OBRIGAÇÕES DO GAU)  

O GAU obriga-se a : 

1. Divulgar o Projecto junto das seguintes Escolas do 1º CEB do Concelho de Leiria: Vale 
da Bajouca, Bajouca n.º 1, Bouça, Carreira, Coimbrão, Monte Redondo, Vale da Pedra, 
Lavegadas e Casal Novo; 

2. Providenciar um enquadramento técnico qualificado, assegurando a responsabilidade 
técnico-pedagógica das actividades; 

3. Disponibilizar as suas instalações desportivas e o material desportivo necessário; 

4. Assegurar o transporte das crianças até ao local das aulas e de regresso ao local de 
origem, de acordo com calendário e horário a acordar entre o GAU e os alunos 
aderentes ao Projecto; 
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5. Assegurar que as aulas decorrem em condições técnico-pedagógicas adequadas, 
nomeadamente, garantindo que cada criança possuirá a sua raqueta e que não estarão, 
por hora e campo, mais do que dez crianças simultaneamente; 

6. Garantir um seguro de acidentes pessoais para os jovens que participem no projecto; 

7. Enviar para o ML as fichas de inscrição devidamente preenchidas; 

8. Mensalmente efectuar e enviar ao ML relatório da actividade desenvolvida, 
nomeadamente, referindo aspectos de assiduidade e de aderência ao Projecto em geral, 
assim como salientando aspectos mais e menos positivos e propostas de alterações.  

3.ª 

(OBRIGAÇÕES D0 ML)  

1. Receber as fichas de inscrição a preencher pelas crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico 
do Concelho de Leiria que adiram ao Projecto e respectivos relatórios mensais da 
actividade desenvolvida; 

2. Comparticipar no financiamento do Projecto atribuindo mensalmente €4,57 (quatro euros 
e cinquenta e sete cêntimos) por cada criança participante, até um máximo de €997,60 
(novecentos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos) mensais; 

3. Acompanhar o desenvolvimento do Projecto junto das Escolas aderentes. 

4ª 

(DURAÇÃO DO PROTOCOLO)  

O protocolo vigorará durante o período compreendido entre 1 de Novembro de 2004 e 30 de 
Junho de 2005. 

5ª 

(CASOS OMISSOS) 

Todas as normas necessárias à boa execução do protocolo e nele não contempladas, serão 
acordadas entre os dois outorgantes e celebrados os competentes aditamentos a este 
documento, se assim se entender como necessário. 

6ª 

(IMPOSTO DO SELO) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 
art.º 6º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do art.º 3.º do 
Código do Imposto do Selo. 

A Câmara, tendo em conta as atribuições dos municíp ios em matéria de 
Educação e Tempos Livres e Desporto (alíneas d) e f ) do n.º 1 do art.º 13.º da Lei n.º 
159/99, de 14 de Setembro) e no uso da competência que lhe são atribuídas pela 
alínea b) do n.º4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro em articulação com 
a alínea b) do n.º 2 do art.º 21.º da Lei n.º 159/9 9, de 14 de Setembro, delibera por 
unanimidade celebrar o Protocolo com o Grupo Alegre  e Unido da Bajouca. 

Mais delibera autorizar a Sr.ª Presidente a procede r à sua outorga. 

** 
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N.º 1613/04 O Sr. Vereador Dr. Gonçalo Lopes, no Período Reservado à Intervenção 
dos Senhores Vereadores, começou por considerar ter havido falta de transparência e 
rapidez por parte do Sr. Vereador Dr. Paulo Rabaça relativamente ao problema surgido nas 
piscinas. 

Disse ter havido uma responsabilidade que não foi assumida quando o Delegado 
de Saúde se pronunciou mandando encerrar a piscina A do Complexo das Piscinas 
Municipais. 

Considera não existirem mecanismos de qualificação de serviços, 
nomeadamente um limpa-fundos e um desumidificador nas instalações, o que contribui para 
a má qualidade da água. 

Tendo em vista o conhecimento para os utentes e população em geral, foi 
sugerido que os resultados das colheitas feitas nas piscinas fossem publicadas 
semanalmente no site do Município de Leiria. 

O Sr. Vereador Dr. Paulo Rabaça  lamentou as informações que chegaram ao 
conhecimento do Dr. Gonçalo Lopes, considerando que a Leirisport agiu com toda a clareza 
em todo o processo. 

Dado que o resultado obtido pela Leirisport através da SIQ (empresa que faz a 
colheita da água para análise), não ultrapassava os limites próprios, foi solicitado à 
Delegação de Saúde, quais os parâmetros que a levavam a recomendar o encerramento da 
piscina, parâmetros esses que até hoje desconhece. 

Os resultados das análises feitas semanalmente e quinzenalmente quer pela 
SIQ, quer pela Universidade de Coimbra, encontram-se sempre afixadas nas piscinas para 
conhecimento dos utentes. 

Para cabal esclarecimento da situação, teve lugar uma reunião entre a Leirisport, 
Delegação de Saúde e Governo Civil, onde foi consensual o encerramento de um dia das 
piscinas para novas análises, cujo resultado deu como água própria para os fins a que se 
destinavam. 

A falta de equipamentos referidos pelo Dr. Gonçalo Lopes não corresponde à 
realidade, já que eles existem, não só para utilização destas piscinas mas de outras sob a 
responsabilidade da Leirisport. 

Vezes houve, que foi necessário o encerramento das piscinas para efectuar 
tratamentos, iniciativa que a própria Leirisport toma quando as análises a isso obriga. 

A Sr.ª Vereadora Eng. Isabel Gonçalves  considerou essencial que se 
conhecessem os parâmetros que estavam fora dos limites admissíveis. 

Relembrou ainda que os resultados dependem muitas vezes das condições em 
que é feita a colheita. 

Considera também que os prazos de conhecimento das análises (cerca de 2 
dias) poderão ser substancialmente reduzidos uma vez que os SMAS estão aptos para 
fazer a recolha e poderão dar uma resposta quase imediata. 
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Também o Sr. Vereador Dr. Hélder Roque  se pronunciou sobre esta matéria, 
considerando não ter ficado esclarecido nesta questão. 

Como ex-vereador do Desporto e responsável pela gestão das piscinas, 
considera normal momentaneamente haver parâmetros fora dos limites. O resultado das 
análises depende muitas vezes das condições em que é feita a colheita, tal como foi 
referido pela Sr.ª Vereadora Eng. Isabel Gonçalves.  

Lamentando contudo a atitude da Leirisport perante a Delegação de Saúde, e 
pelo que foi exposto, propôs que a Câmara solicite o esclarecimento cabal de todo este 
processo ao Delegado de Saúde. 

** 

Nesta altura, sendo quinze horas e trinta minutos, saiu o Sr. Vereador, Dr. Paulo 
Rabaça. 

** 

N.º 1614/04 Pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, foi presente o texto abaixo 
transcrito: 

“Registada com A.R. 
Leiria, 15 de Novembro de 2004 

Exmo Senhor Inspector Geral da Administração do Território 
Como veredora da oposição na Câmara Municipal de Leiria, eleita pelo CDS-PP, tenho 
evitado vir junto de V.Exª, esperando alteração de comportamento da maioria que governa a 
Câmara. 
Entendo, agora, não poder esperar. 
Recentemente o relatório intercalar do Tribunal de Contas, nº 17/04 – 2ª Secção, sobre as 
contas do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, veio pôr em causa a gestão da Câmara 
Municipal de Leiria, referindo mesmo que esta hipoteca o futuro do concelho por 20 anos. 
Ora: 
- este processo decorreu de uma forma da qual a oposição não teve conhecimento; 
- do dito relatório que foi enviado à Câmara, conforme consta a páginas 39, não foi dado 
conhecimento atempado aos vereadores da oposição; 
- do teor do mesmo os vereadores souberam pela comunicação social; 
Este é apenas um mero exemplo do que sistemáticamente vem sucedendo na Câmara, 
pois: 
- o teor de matérias relevantes chega ao conhecimento dos vereadores da oposição pela 
comunicação social,  quando por esta lhes são solicitados comentários; 
- matérias relevantes para a autarquia são apresentadas à vereação já sob a sua forma final 
e com proposta de deliberação, sem que préviamente tenham sido discutidos os problemas, 
com toda a vereação, incluindo a oposição, infringindo aquilo que devem ser as regras 
democráticas de participação na autarquia. 
É exemplo disso a recente proposta de remodelação da estrutura orgânica e quadro de 
pessoal, a qual foi apresentada sob a forma de proposta final sem que durante o processo 
de desenvolvimento dessa proposta tivesse havido qualquer conhecimento ou participação 
dos vereadores da oposição no processo. Inclusivamente, terá orientado o processo uma 
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ex-funcionária, que após aposentada mediante autorização do serviço, foi seguidamente 
contratada de forma que entendo contraditória do que impõem as boas regras. 
Assim como, nunca é dado prévio conhecimento a toda a vereação sobre movimentação de 
pessoal, designadamente sobre concursos, admissão de avençados, contratos a termo, 
nem sobre a necessidade ou justificação dos mesmos, notando-se por vezes 
proteccionismo a determinados grupos; 
- mas constata-se que vão sendo admitidos novos trabalhadores, na qualidade de 
avençados e contratados, com remunerações elevadas e arbitrárias, não se conhecendo a 
dinâmica e a concretização do seu trabalho nas áreas para a qual estão contratados, ou 
seja não existem relatórios de progresso das acções desenvolvidas, nem justificação da 
necessidade da existência de tais contratos.  
Para além disso, o relatório e contas são igualmente disponibilizados sob a forma de 
proposta final, usualmente 1 ou 2 dias antes do momento da sua discussão e votação, o 
que impossibilita qualquer análise, que suporte uma decisão consciente; 
Por outro lado, 
 -fala-se da execução de obras sem concurso, sem adjudicação, sem cabimentação; 
- e há obras concursadas já depois de executadas, como é o caso recente da obra de 
construção da nova ponte sobre o rio Lis; 
- fala-se de falta de cumprimento, por parte da Câmara, dos contratos de “factoring” que 
assinou; 
- fala-se da provável existência de caixotes de facturas de fornecedores que não se 
encontram registadas; 
- não se tem conhecimento dos montantes de dívidas a fornecedores e empreiteiros, mas 
calculam-se montantes muito avultados; 
Aliás sobre esta matéria nem a própria Presidente da Câmara terá conhecimento dadas as 
recentes declarações à imprensa, nas quais denota total desconhecimento da real situação 
económico-financeira da Câmara; 
O programa de saneamento para o concelho não está a ser cumprido embora a Câmara 
tivesse instituído mais um imposto, a derrama, com a justificação de serem necessárias 
receitas para assegurar a conclusão do saneamento. A não concretização de tais 
pressupostos levaram já à demissão de um dos membros do Conselho de Administração 
dos SMAS. 
Ora a Câmara tem vindo a penalizar os contribuintes deste concelho, cada vez mais com os 
impostos a serem cobrados nas suas taxas máximas e sem que haja qualquer retorno em 
termos de melhoria de condições e de qualidade de vida. 
Nestas condições, por tudo o que ficou referido e porque subsistem dúvidas sobre a 
resolução de determinadas matérias relevantes para o concelho sem o conhecimento de 
toda a Câmara, dado que como vereadora, considerando esta uma situação grave e com 
irresponsabilidades, não pretendo ficar vinculada a situações para as quais não tenha 
contribuído e das quais não tenha tido conhecimento, solicito a Vª Exª se digne mandar 
efectuar uma inspecção total à gestão e administração da Câmara Municipal de Leiria, 
referente ao presente mandato. 
Com os melhores cumprimentos 

A Vereadora do CDS-PP, 
Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos” 
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Após a leitura deste documento, foi o mesmo subscrito pelo Senhor Vereador Dr. 
Hélder Roque, com a concordância dos Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista. 

Dizendo compreender esta tomada de posição como medida eleitoral, a Senhora 
Presidente não quis deixar de contestar alguns aspectos, nomeadamente o prévio 
conhecimento de assuntos objecto de deliberação, já que, quando por qualquer motivo esta 
razão é invocada, é por sua iniciativa retirado o mesmo da Ordem de Trabalhos, com as 
consequências que muitas vezes daí advêm. 

Mais disse, mostrar-se tranquila, não temendo qualquer inspecção à sua gestão, 
já que o rigor e transparência são imperativos da sua conduta. 

** 

N.º 1615/04 Com o aumento da criminalidade do Distrito que se vem a verificar, a 
Senhora vereadora Dr.ª Manuela Santos voltou a propor a criação dos Gabinetes de 
Consultadoria Jurídica em colaboração com a Ordem dos Advogados e o Ministério da 
Justiça, proposta esta que mereceu a concordância da Senhora Presidente. 

** 

N.º 1616/04 Personalizando uma situação ocorrida no centro histórico da Cidade 
(incêndio provocado por um sem-abrigo) foi solicitado pela Sr.ª Vereadora a intervenção da 
Acção Social deste Município. 

A Senhora Presidente  comunicou que a situação está a ser acompanhada pela  
Divisão da Acção Social da Câmara, tratando-se contudo de um caso grave de psiquiatria, 
estando já a Segurança Social a tentar o seu internamento para o respectivo tratamento. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

RESUMO DE TESOURARIA  

N.º 1617/04 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 12 de Novembro de 2004, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €3.332.227,69, sendo de Operações 
Orçamentais €2.688.394,54 e de Operações de Tesouraria €643.833,15. 

A Câmara tomou conhecimento.  

** 

PAGAMENTOS 

N.º 1618/04 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 8 a 12 de Novembro de 2004, correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 7790, 7791, 8463, 8821, 8869, 8922 a 8924, 8937, 8939, 8943, 
8946, 8947, 9075, 9076, 9102, 9104, 9118, 9120, 9124, 9126, 9129, 9142 a 9144, 9148, 
9222 a 9224, 9281, 9283, 9284, 9286, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 521 a 
537, 539 a 556, e às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 7914, 8026, 8495, 8565, 
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8575, 8606, 8615, 8710, 8736, 8749, 8777, 8778, 8780, 8793, 8798, 8802, 8804, 8806, 
8808, 8871, 8881, 8883, 8885 a 8892, 8896 a 8898, 8900 a 8905, 8907 a 8911, 8913, 8916 
a 8921, 8925 a 8927, 8929, 8931, 8932, 8934 a 8936, 8940 a 8942, 8944, 8945, 8948 a 
8971, 8973 a 8981, 8983 a 8986, 8988, 8989, 8994, 8995, 8997 a 8999, 9001 a 9004, 9006 
a 9011, 9013 a 9022, 9024 a 9038, 9040 a 9062, 9064 a 9066, 9068, 9070 a 9073, 9077 a 
9086, 9088, 9090 a 9092, 9094, 9098 a 9100, 9106, 9107, 9111, 9114, 9115 a 9117, 9119, 
9121, 9125, 9127, 9128, 9130, 9131, 9133, 9134, 9136, 9139 a 9141, 9145 a 9147, 9149 a 
9152, 9153, 9155, 9156, 9188, 9237, 9239, 9240, 9359, 9360, 9364 no valor total de  
€1.107.832,67. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

XXIX MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E AO OR ÇAMENTO DE 2004 
–  29.ª ALTERAÇÃO 

N.º 1619/04 Presente a 29.ª Modificação às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento 
para o presente ano de 2004, que se consubstancia na 29.ª Alteração ao Orçamento da 
Despesa, 20ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e na 22.ª Alteração ao Plano 
de Actividades de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisados os documentos, a Câmara delibera por una nimidade ratificar o 
despacho da Sr.ª Presidente de 11 de Novembro que a utoriza a 29.ª modificação às 
Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2004 , com inscrições/reforços no 
montante de €299.613,40 e diminuições/anulações no montante de €277.938,83 e a 
29.ª alteração ao Orçamento para o presente ano de 2004, com inscrições/reforços e 
diminuições/anulações no montante de €301.511,40 ca da, de acordo com a alínea d) 
do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1620/04 PROCº N.º 975/04 - (fl. - 86) 

De INCUBADORA D.DINIS ASSOCIAÇÃO P/ A PROMOÇÃO DO 
EMPREENDEDORISMO INOVAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS, com sede em Nerlei – 
Arrabalde D’Áquem, freguesia de Leiria, acompanhado de um pedido sobre a viabilidade de 
construção de um edifício para as suas instalações, a levar a efeito no Lote C – Quinta da 
Carvalha, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  12/11/04, delibera por 
unanimidade viabilizar a pretensão pelo período de um ano, devendo o projecto a 
apresentar ser devidamente instruído e cumprir com a legislação em vigor, ficando 
sujeito aos pareceres das entidades intervenientes neste tipo de empreendimentos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

ENCERRAMENTO 

Em virtude da visita a Leiria de Sua Excelência o Senhor Presidente da 
Assembleia da República, Doutor João Mota Amaral, foi pela Senhora Presidente encerrada 
a reunião, eram dezasseis horas e vinte minutos mandando que, todos os assuntos 
agendados sejam presentes à próxima reunião e de tudo para constar, se lavrasse a 
presente Acta que eu, SÉRGIO SILVA, Director de Departamento de Administração Geral, 
mandei escrever e subscrevo. 

 

Leiria e Departamento de Administração Geral, a 15 de Novembro de 2004 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 
 
 


