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Aos quatro dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezassete, pelas vinte e 

uma horas e quarenta e cinco minutos, realizou-se no auditório do Centro 

Associativo Municipal, sito no Edifício do Mercado Municipal de Leiria, Avenida 

Cidade de Maringá em Leiria a sessão de instalação da Assembleia Intermunicipal 

da CIMRL.  

Em virtude de falecimento de familiar o Senhor Presidente cessante da Assembleia 

Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, Narciso Ferreira 

Mota não pode comparecer na presente sessão.-------------------------------------------

-----Assim, e nos termos legais o senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria, 

conduziu os trabalhos iniciais, tomando a palavra, saudando todos os presentes e 

declarando aberta a sessão para se proceder à instalação ------------------------------- 

-----Informou que alguns elementos comunicaram a sua não presença na reunião, 

justificando a sua falta e referiu que esses elementos nos termos da Lei tomarão 

posse na primeira reunião em que estiverem presentes. -------------------------------- 

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

Senhor Presidente da Câmara Municipal da Batalha, a Senhora Presidente da Câmara 

Municipal de Ansião, o Sr. Presidente da Câmara de Castanheira de Pera, o Sr. 

Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos, a Senhora Presidente da Câmara 

Municipal da Marinha Grande, o Senhor Presidente da Câmara de Pedrogão Grande, o 

Senhor Presidente da Câmara de Pombal, o Senhor Presidente da Câmara de Porto de 

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

----De seguida, o Senhor Presidente da Camara Municipal de Leiria, informou que 

iria começar a fazer a chamada para a tomada de posse. ------------------------------- 

Nessa medida efetuou a chamada dos membros do Órgão de modo a que os 

mesmos tomassem posse, conforme documento anexo que se junta e que faz 

parte integrante desta ata posto o que informou que estava instalada a Assembleia 

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

-----PONTO 2 – ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA CIMRL -

-----De acordo com o ponto 2, o Senhor presidente solicitou que apresentassem as 

eventuais listas de candidatura para a Mesa. --------------------------------------------- 
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Apresentada apenas uma lista, designada por Lista A, e composta por Maria 

Fernanda Lopes Guardado Marques do PSD para Presidente da Mesa, Fernando 

Manuel Conceição Manata do PS para Vice-Presidente da Mesa e Acácio Fernando 

dos Santos Lopes de Sousa do PS para Secretário da Mesa.----------------------------- 

Não tendo sido apresentadas mais listas, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria, pediu aos serviços que fossem distribuídos aos boletins de voto, para se dar 

início ao processo de votação.------------------------------------------------------------ 

----- Terminada a votação, e com a presença de 35 Deputados na sala, a Lista A foi 

votada, tendo sido aprovada por unanimidade e em minuta---------------------------------

----- Eleita a Mesa, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria pediu que esta 

assumisse a continuação dos trabalhos.----------------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente da Mesa recém eleita, deu continuidade aos trabalhos, e 

iniciou a sua intervenção saudando os presentes, a quem agradeceu a disponibilidade: 

Fez também, votos que a Assembleia seja produtiva. Nesta sua intervenção, focou a 

importância do Conselho Intermunicipal e todas as suas competências, considerando 

fulcral o debate partilhado. Referiu ainda a importância da Intermunicipalidade.---------  

----- Terminadas estas notas, a Presidente da Mesa prosseguiu e, de acordo com a 

ordem de trabalhos no seu ponto 3 colocou à discussão que consiste em deliberar 

sobre o regimento da Assembleia Intermunicipal, nos termos da alínea d), do artigo 

84.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.---------------------------------------------------- 

----- O Senhor Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal Paulo Jorge Batista dos 

Santos, no uso da palavra esclareceu a Assembleia que o Regimento proposto foi o 

que vigorou no mandato anterior e que se mostra adequado sem necessidades de 

adaptações.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Senhora Presidente da mesa colocou à votação a manutenção do regimento, 

que foi aprovado por unanimidade e em minuta------------------------------------------------ 

----- Terminada esta votação passou-se ao ponto 5 da ordem do dia - deliberar sob 

proposta do Conselho Intermunicipal, o Plano de Atividades para o ano 2018. A Srª 

Presidente da Mesa deu novamente a palavra ao Sr. Vice-Presidente do Conselho 

Intermunicipal, que procedeu à respetiva apresentação, salientado a importância do  

RJSPTP (Regime Jurídico do Serviço Publico de Transportes de Passageiros, bem como 

da necessidade de apoio à reflorestação e proteção da floresta.---------------------------- 

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjOpKO98K_aAhXDthQKHQ1pAtMQFjAAegQIABAy&url=http%3A%2F%2Fwww.imt-ip.pt%2Fsites%2FIMTT%2FPortugues%2FRJSPTP%2FPaginas%2FRJSPTP.aspx&usg=AOvVaw0aHNGbebDyKYef2pLUPY_7
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjOpKO98K_aAhXDthQKHQ1pAtMQFjAAegQIABAy&url=http%3A%2F%2Fwww.imt-ip.pt%2Fsites%2FIMTT%2FPortugues%2FRJSPTP%2FPaginas%2FRJSPTP.aspx&usg=AOvVaw0aHNGbebDyKYef2pLUPY_7
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----- Uma vez terminada a referida apresentação, a Srª. Presidente da Mesa da 

Assembleia questionou quem pretendia usar da palavra, dando a palavra ao Sr. 

deputado Luís Almeida que perguntou quantos eram os funcionários da CIMRL e qual 

a verba disponível para o projeto de videovigilância que, segundo ele, não estaria 

muito clara na rubrica.---------------------------------------------------------------------- 

-----O Sr. Vice-Presidente explicou à Assembleia que a CIMRL tem nos seus quadros 12 

funcionários, uma estrutura pequena pelo que os custos de funcionamento não são 

muito expressivos. Aproveitou a oportunidade para endereçar uma palavra de apreço 

aos serviços e à Sra. Secretária Executiva que todos os dias fazem um esforço para 

que as coisas corram bem. Explicou também que a verba destinada à videovigilância 

era de 500 000,00 euros, comparticipados em 85% pelo Programa POSEUR.------------- 

-----A Srª. Presidente da Mesa pôs então à votação as Grandes Opções do Plano de e 

as Atividades para o ano 2018 que foram aprovadas por unanimidade e em minuta. --- 

-----No seguimento do ponto anterior colocou-se também à votação o Orçamento 

2018, nos termos do disposto na alínea b) artigo 84º da Lei nº 75/2013, de 12/09 

– ponto 5 da Ordem de Trabalhos - que foi aprovado por unanimidade e em minuta --- 

----- A Sra. Presidente da Mesa passou então ao ponto 6 - eleger, sob proposta do 

Conselho Intermunicipal, o Secretariado Executivo Intermunicipal. Assim a Sra. 

Presidente da Mesa leu a proposta que tinha sido apresentada pelo Conselho 

Intermunicipal, realçando alguns aspetos da lei. Referiu que, apesar da existência de 

nova legislação enquadradora da realidade intermunicipal, da definição do Regime 

Jurídico da transferência de competências do estado, da consensual necessidade 

descentralizadora, optou-se por ora, por propor apenas o Primeiro-Secretário 

Executivo, deixando para o futuro a ponderação sobre o eventual reforço do 

Secretariado Executivo Intermunicipal. Referiu que a proposta apresentada no 

Conselho Intermunicipal tinha sido votada e aprovada por unanimidade. ----------------- 

----- Esclareceu que para Primeiro-Secretário Executivo era proposta Alcina Maria 

Soares da Costa, por corresponder ao perfil desejado e por ter demonstrado no 

mandato anterior que era a pessoa melhor colocada para a função em apreço, com 

grande capacidade de trabalho, perfil e dedicação.-------------------------------------------- 

----- A Srª. Presidente da Mesa deu início ao processo de voto secreto. Com a 

presença de 35 Deputados na sala, a eleição do Secretariado Executivo intermunicipal 

foi aprovado com 30 votos a favor e 5 abstenções.-------------------------------------------- 
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----- Alcina Costa foi imediatamente empossada no cargo de Primeiro Secretário. ------- 

---- Relativamente ao ponto 8. “Autorização prévia genérica favorável à assunção 

de compromissos”, o Senhor Vice-Presidente do CI da CIMRL, 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, por unanimidade e em 

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

----- Por último e no ponto 9 – outros assuntos de interesse – a Assembleia foi convidada, 

para, num esforço conjunto fazer chegar previamente críticas e sugestões aos serviços da 

CIMRL, de forma construtiva --------------------------------------------------------------------------- 

----- Não se verificando mais intervenções, a Srª 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 três elementos da mesa da 

Assembleia Intermunicipal.----------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente da Mesa 

 

______________________ 

(Maria Fernanda Lopes Guardado Marques) 

 

 

O Vice-presidente da Mesa 

 

______________________________ 

(Fernando Manuel Conceição Manata) 

 

 

O Secretário da Mesa 

 

_________________________________ 

(Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa) 

 

 


