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19.04.2018 

Ata dois/2018 

 

Aos dezanove dias do mês de abril de 2018, com início pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, teve lugar no Auditório Municipal da Batalha, sito na Rua Infante D. Fernando, 

2440-118 Batalha (no Edifício dos Paços do Concelho) a Reunião da Assembleia 

Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, com a seguinte ordem 

de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------ 

1. Aprovar, sob proposta do Conselho Intermunicipal, o Relatório de Prestação de Contas 

da CIMRL de 2017, nos termos do disposto no nº 1, do artigo 76º, da Lei nº 73/2013, de 

03 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aprovar, sob proposta do Conselho Intermunicipal, as revisões orçamentais, nos termos 

do disposto na alínea b), artigo 84º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.--------------------- 

3 – Autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais.----------------- 

4 – Aprovar, sob proposta do Conselho Intermunicipal, alterações ao Mapa de Pessoal 

5  – Outros assuntos de interesse.--------------------------------------------------------------------------- 

----- Estiveram presentes na reunião os Deputados eleitos constantes da folha de 

presenças anexa à presente ata e da qual faz parte integrante. ------------------------------------ 

-----Estiveram ainda presentes os elementos do Conselho Intermunicipal da CIMRL, o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal Batalha, a Sra. Presidente da Câmara de Alvaiázere, o  

Senhor Presidente da Camara de Ansião, o Sr. Presidente da Câmara de Figueiró dos 

Vinhos, Sr. Presidente da Câmara de Leiria, a Sra. Presidente da Câmara da Marinha 

Grande, o Senhor Presidente da Câmara de Porto de Mós, a senhora Vereadora da de 

Pombal, Alcina Costa e Patrícia Lopes secretariaram a reunião. -----------------------------------

------------------------------------------ 
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A reunião iniciou-se com o Sr. Presidente a proceder à tomada de posse do deputado da 

Assembleia Pombal, Pedro Daniel Jordão Ferraz, em substituição do deputado Pedro 

Alexandre Antunes Faustino Pimpão dos Santos, que cessou funções na Assembleia 

Intermunicipal da CIMRL.-------------------------------- 

------ Apresentaram justificação da falta que foi aceite pela Sra. Presidente da Assembleia: 

Cristiana Rosário, Luís Almeida, Carlos António Gameiro Lopes e Carlos Wilson.  

----- Não estiveram presentes nem justificaram a falta Fernando Ribeiro Marques, Nuno 

Miguel Costa Monteiro, José Manuel Carraça da Silva, Maria Paula Neves de Faria.--------- 

José Carlos Duarte Amorim, Filipe André Cardoso Andrade, José Alves Grilo Gonçalves e 

António José de Meneses Teixeira.------------------------------------------------------------------------ 

Ordem do dia: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia deu então início aos trabalhos, de 

acordo com a Ordem do dia, aprovar, sob proposta do Conselho Intermunicipal, o 

Relatório de Prestação de Contas da CIMRL de 2017, nos termos do disposto no nº 1, do 

artigo 76º, da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, dando a palavra ao Senhor Presidente 

do Conselho Intermunicipal que por sua vez deu a Palavra ao Senhor Vice-Presidente que 

fez a apresentação do relatório de contas e atividades que havia sido previamente 

remetido a todos os membros da Assembleia Intermunicipal. Explicou que apesar das 

alterações da composição de alguns executivos municipais existiu uma continuidade no 

modo de operar e nas estratégias delineadas. Explicou também que devido aos incêndios 

de 2017 houve reafectação das verbas,  

Após alguns esclarecimentos sobre o teor do documento, o Senhor Presidente da 

Assembleia colocou à votação o referido documento que foi aprovado por unanimidade e 

em minuta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- De seguida passou-se ao ponto 2 da Ordem de trabalhos - aprovar, sob proposta do 

Conselho Intermunicipal, as revisões orçamentais, nos termos do disposto na alínea b) 

artigo 84º da Lei nº 75/2013, de 12/09, que foram devidamente explicadas pelo Sr. 

Presidente do CI. Não existindo pedidos de esclarecimentos o Sr. Presidente da 

assembleia colocou as mesmas à votação que foram aprovadas por unanimidade e em 

minuta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Relativamente ao ponto 3. “Autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos”, o Senhor Vice-Presidente explicou que é uma autorização prévia 

genérica, até €: 99 759,58, conforme é usual nos municípios. Uma vez colocado este 

ponto à votação, foi aprovado, sem votos contra e sem abstenções, por unanimidade e em 

minuta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Terminadas as votações, o Presidente da Mesa prosseguiu e deu a início ao ponto 4 

da ordem de trabalho – outros assuntos de interesse. ------------------------------------------------ 

------Assim um conjunto de quatro deputados do PSD – Olga Silvestre, João Cunha, 

António Sequeira e Alfredo Matos -, apresentou uma Moção no sentido de reforçar a 

dotação financeira afeta aos Planos de Ação de Regeneração Urbana de Centros 

Urbanos Complementares (PARUS), nas prioridades de investimento afetas à 

regeneração urbana, qualificação do espaço público e ambiente urbano, incluindo 

espaços verdes e a qualificação dos edifícios públicos. 3. Na visão apresentada, admite-

se igualmente a possibilidade dos municípios apresentarem projetos de regeneração 

urbana de centros urbanos complementares que integrem o seu território, para além da 

sede do Concelho e delimitados por Área de Reabilitação Urbana (ARU ), concretizando, 

desta forma, o alargamento das intervenções de qualificação urbana a outros centros 

urbanos de menor dimensão, numa visão policêntrica e indutora da qualificação e 

competitividade dos territórios.-------------------------------------------------------------------------------- 

-------Senhor Vice-Presidente pediu a palavra e explicou que a moção apresentada pelos 

senhores deputados faz todo o sentido no sentido de alicerçar as pretensões da CIMRL 

promovendo mais conforto ao CI para requerer a reprogramação do Portugal 2020 neste 

âmbito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Esclarecimentos prestados, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia colocou à 

votação a moção apresentada pelo conjunto de quatro deputados, que sem votos contra, 

e sem abstenções, foi aprovada por unanimidade e em minuta.------------------------------------ 

------ Em seguida e após as intervenções de vários deputados, toda a assembleia decidiu 

delegar no Conselho Intermunicipal a possibilidade de exigir a requalificação completa e 

adequada dos troços identificados do IC2 e IC8 na região de Leiria dos itinerários 

complementares 8 e 2, onde têm ocorrido vários acidentes com vítimas mortais.------------------ 

-----colocada a votação, a proposta de delegação da possibilidade de elaboração de uma 

moção com este teor assim como o seu envio para as entidades responsáveis e para a 

comunicação social, foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------- 
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----- Não se verificando mais intervenções, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia 

Intermunicipal colocou à votação a presente ata em minuta, que foi aprovada por 

unanimidade, pelo que deu por encerrada esta reunião.------------------------------------------- 

Nestes termos, a presente ata vai ser assinada pelos elementos da mesa da Assembleia 

Intermunicipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente da Mesa 

______________________ 

(Fernanda Guardado) 

 

O Vice-Presidente da Mesa 

______________________________ 

(Fernando Manuel Conceição Manata) 

 

O Secretário da Mesa 

______________________________ 

(Acácio de Sousa) 

 

 


