Município de Leiria
Câmara Municipal
Conselho Municipal do D esporto de Leiria
Ata do Conselho Municipal do Desporto de Leiria
Reunião Plenário de 18 de junho de 2019

Aos dezoito dias do mês de junho de 2019, no Auditório do Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães
Pessoa, pelas dezoito horas e dez minutos, realizou‐se o primeiro Sessão Ordinária do Conselho Municipal
do Desporto, sob a presidência do Vereador do Pelouro do Desporto e Juventude, Dr. Carlos Palheira, por
delegação do Presidente da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------A reunião teve a seguinte Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------Ponto 1 – Tomada de posse dos representantes do CMD; -------------------------------------------------Ponto 2 – Eleição da mesa do Conselho Municipal do Desporto; --------------------------------------------Ponto 3 – Análise, discussão das propostas de alteração e aprovação do Regimento Interno; -------Ponto 4 – Ponto de situação do Pro Leiria 2019; -----------------------------------------------------------------Ponto 5 – Outros assuntos.------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador do Desporto e Juventude começou por dar as boas vindas a todos os presentes, passando de
seguida a uma explicação dos propósitos e objetivos do que consiste o Conselho Municipal do Desporto e
da sua composição. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deu-se início aos trabalhos com o primeiro ponto da ordem de trabalhos, a tomada de posse de todos os
membros presentes. O Sr. Vereador do Pelouro do Desporto e Juventude solicitou aos presentes assinatura
no documento de tomada de posse para constituição do Conselho Municipal do Desporto. ---------------------Passando para o ponto dois da ordem de trabalhos, Eleição da mesa do Conselho Municipal do Desporto, o
Sr. Vereador referiu que era necessário eleger dois secretários para a mesa do conselho. Perguntou aos
presentes quem estaria interessado em assumir essas funções e secretariar a mesa. Sandra Faustino da
ADAL e Pedro Quental do CETL identificaram-se como disponíveis para as funções e foram postos os seus
nomes à votação, tendo sido aprovados por unanimidade. Tomaram então as suas posições na mesa os
secretários nomeados.
Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos; análise, discussão das propostas de alteração e aprovação
do Regimento Interno; o Sr. Vereador Carlos Palheira referiu que tinha sido enviada para todos os membros
do CMD, antes da reunião, uma proposta de regimento com a informação necessária ao seu
funcionamento, para análise e apreciação. O Sr. Vereador questionou os presentes se concordavam com o
mesmo e se havia propostas de alteração. Não houve propostas de alteração à proposta de regimento
enviada, e a mesma foi colocada à votação pelo plenário, tendo sido aprovado por unanimidade. ------------Relativamente ao ponto quatro o Ponto de situação do Pro Leiria 2019, o Sr. Vereador solicitou ao Dr.
Pedro Roque um breve ponto de situação sobre o PRO LEIRIA.
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O mesmo referiu que no que concerne ao ponto referente ao Apoio ao Associativismo Desportivo - PRO
Leiria foi realizado um esclarecimento no âmbito do desbloqueamento do auxílio financeiro para a
Atividade Desportiva Federada Regular, sendo este disponibilizando através de três tranches diferentes no
valor de 30%, 50% e 20%, do montante total de apoio. No referente ao ponto de situação, de processos
pendentes por falta de regularização de documentação para encerramento e respetivo desbloqueamento
da verba remanescente do auxílio financeiro atribuído no ano transato, foi efetuado um alerta e reforço da
necessidade de corresponder ao solicitado nas diversas comunicações para o efeito, preconizadas pela
Divisão de Desporto e Juventude, de modo a se proceder ao encerramento dos referidos processos.
Informou-se também, que os processos que se encontram por encerrar, produzem um efeito de não
atribuição do PRO Leiria 2019, até à respetiva regularização. ----------------------------------------------------------Quanto ao ponto cinco, Outros Assuntos, o Sr. Vereador perguntou aos presentes, se haveria alguém com
dúvidas sobre o que se tinha estado a discutir até ao momento, quisesse partilhar ideias ou colocar alguma
questão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Cardoso do UDL questionou se era possível propor alterações aos critérios do Pro Leiria e a ser
possível como se deveria proceder, tendo o Sr. Vereador informado que os critérios podem ser alterados e
que têm vindo a ser ajustados nos últimos anos, consoante as necessidades da maioria dos clubes e
associações. Alertou que as últimas alterações refletem não só as necessidades mas também a própria
realidade do associativismo desportivo de leiria.------------------------------------------------------------------------------Élio Cunha, representante da Associação de Ténis do Distrito de Leiria questionou como pode qualquer
instituição falar com os órgão decisores da Câmara Municipal, nomeadamente com o Vereador do
Desporto e Juventude, ao que o mesmo respondeu que está sempre disponível, bastando apenas marcar
reunião junto dos serviços. José Carreira do Clube de Veteranos do Lis sugeriu que, para não existir tanta
morosidade nos processos do Pro Leiria, as candidaturas ao PRO LEIRIA, deveriam ser efetuadas online.
Quanto a esta sugestão o Vereador informou que não é nas candidaturas que os processos se atrasam, mas
sim na entrega por parte dos clubes das documentações necessárias para que seja possível o
desbloqueamento das verbas. ------------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Cardoso voltou a intervir solicitando informações sobre qual o valor do orçamento para o PRO LEIRIA
e se o orçamento é esgotado ou se ainda existe verba para se realizarem projetos em conjunto com outras
entidades. Referiu ainda que deveria existir alguma forma de distinguir positivamente alguns clubes ou
associações, não concretizando em que aspetos e/ou de que forma. O Sr. Vereador Carlos Palheira,
informou o próprio e os presentes que não tinha consigo o valor exato do orçamento, mas referiu que nos
últimos dois anos o valor tem vindo a aumentar, nomeadamente para obras, atividade federada e apoios
pontuais. Referiu ainda que no próximo plenário irá trazer os valores exatos para os apresentar ao
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Renato Cruz, representante da Assembleia Municipal interveio no sentido de questionar sobre as condições
de acesso ao novo Centro Associativo a construir no Topo Norte do Estádio Municipal de Leiria. Perguntou
se o novo centro será para albergar as associações que não têm sedes sociais, e quais os critérios de
atribuição dos espaços nesse local. Alertou ainda que deverá ser nesta fase que se deve refletir como serão
as atribuições dos espaços e a quais as instituições. O Sr. Vereador Carlos Palheira informou que está a ser
feito um estudo sobre as necessidades, das instituições e como serão atribuídos os espaços para o
associativismo, mas que ainda não está concluído. -------------------------------------------------------------------------Justino Oliveira, representante do Desporto Escolar, referiu que deveria ser realizado um levantamento das
instalações e das atividades desportivas existentes no concelho, tendo o Vereador informado que esse
levantamento já está a ser efetuado com a colaboração das Juntas de Freguesia. Informou ainda que este
levantamento está a ser realizado também pelo facto de Leiria se estar a candidatar a Cidade Europeia do
Desporto 2022, tendo feito um breve resumo do que vai conter a respetiva candidatura, referindo que será
uma “radiografia” do desporto em Leiria. De igual modo o Sr. Vereador pediu a colaboração e envolvimento
de todos os clubes, associações e demais membros do conselho municipal do desporto, para que a
candidatura seja aceite. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ricardo Vieira, representante da Associação de Ginástica do Distrito de Leiria deu a ideia de se tentar obter
para Leiria eventos desportivos internacionais de ginástica e de outras modalidades para reforçar a
candidatura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rui Passadouro, representante da Assembleia Municipal, questionou como capacitar o Desporto Informal,
tendo o Vereador referido que é uma área que irá ser o grande foco na candidatura e que será muito
valorizada. Célia Afra, representante da JUVE, interveio referindo que não se pode chamar desporto a tudo,
defendendo que o desporto deverá ser uma atividade regular. Por outro lado, questionou ainda, para
quando estará previsto a construção do Pavilhão Multiusos, tendo o Vereador informado os presentes que
está, neste momento, em análise as especialidades referentes ao projeto apresentado. -------------------------Não havendo mais nenhuma intervenção deu-se por terminada a reunião terminou pelas dezanove horas e
quarenta minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A lista de presenças e o documento de tomada de posse dos membros do CMD estarão anexos à presente
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Mesa
Vereador do Desporto e Juventude da Camara Municipal de Leiria
Carlos Palheira
_______________________________
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Os Secretários da Mesa

Pedro Quental

Sandra Faustino

______________________________ ______________________________
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