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25.06.2021 

Ata sete/2021 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2021, com início pelas vinte e uma horas e 

trinta minutos, teve lugar na sede da CIMRL, sita no Edifício Maringá, n.º 221, Torre 2, 2.º 

andar, Leiria, a Reunião Ordinária da Assembleia Intermunicipal da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Leiria, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------------

Antes da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------------------

Aprovar a ata da reunião anterior. ---------------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Apreciação e votação dos Documentos de Prestação de Contas do exercício de 

2020; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Apreciação e votação de Proposta de Aplicação do Resultado Líquido do exercício 

de 2020; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Apreciação e votação de Proposta de 1ª Revisão do Orçamento para 2021 e 

Grandes Opções do Plano 2021-2025; ---------------------------------------------------------- 

4. Apreciação e votação sobre o pedido de autorização prévia genérica para assun-

ção de compromissos plurianuais; -------------------------------------------------------------- 

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

Atendendo à situação de pandemia e às medidas determinadas pela DGS, foi dada a 

oportunidade aos senhores deputados de escolherem participar presencialmente ou por 

videoconferência na reunião, tendo sido assegurados os meios para tal. ------------------------ 

Estiveram presentes presencialmente na reunião a senhora Presidente da Assembleia, 

Fernanda Guardado Marques, e o senhor deputado Luís Manuel Ferreira Branco, que a 

senhora Presidente convidou para a assessorar na Mesa. -------------------------------------------

Estiveram também presentes, por videoconferência, os senhores deputados constantes 

na folha de Excel emitida pelo sistema informático, que também se anexa a esta ata e da 

qual faz parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor deputado Fernando Lopes fez-se devidamente substituir pela senhora deputada 

suplente Elisabete Rodrigues. -------------------------------------------------------------------------------- 

Apresentaram justificação de falta devido a compromissos anteriormente assumidos, 

justificação essa que foi aceite pela senhora Presidente da Assembleia, os senhores 

deputados Teófilo Santos, Júlio Órfão, Alfredo Matos e Maria Ofélia Moleiro. ------------------- 
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Os senhores deputados Fernando Manuel da Conceição Manata (Vice-Presidente da 

Mesa) e Fernando Oliveira, por motivos de doença, pediram que se considerassem 

justificadas as faltas, que foram também aceites pela senhora Presidente da Assembleia. - 

As faltas dos senhores deputados representantes das Assembleias de Ansião e Porto de 

Mós entendem-se como automaticamente justificadas, uma vez que se encontravam a 

decorrer, simultaneamente, as respetivas Assembleias Municipais. ------------------------------

Esteve ainda presente presencialmente o senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria e Presidente do Conselho Intermunicipal da CIMRL, Gonçalo Lopes. --------------------

As senhoras Presidentes das Câmaras Municipais de Alvaiázere e Castanheira de Pera, 

assim como os senhores Presidentes das Câmaras Municipais da Batalha, Marinha 

Grande, e Pedrógão Grande participaram, por videoconferência, na reunião. O senhor 

vereador Pedro Murtinho, em representação do município de Pombal, também assistiu por 

videoconferência. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

A senhora Presidente da Assembleia deu as boas vindas a todos os presentes 

(fisicamente e por videoconferência), abrindo formalmente a sessão. ---------------------------- 

Como ponto prévio à ordem do dia, e uma vez que a ata da anterior AI foi remetida 

previamente a todos os elementos da Assembleia, foi a mesma colocada à votação, tendo 

sido aprovada por maioria, com três abstenções por ausência, dos senhores deputados 

Luís David, Luís Barreiro e Elisabete Rodrigues. -------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra o senhor deputado Rui Silva para, ainda antes da ordem do dia, propor 

que a Assembleia pronuncie um voto de pesar, pelo falecimento do senhor deputado 

Miguel Portela, no passado dia 15 de junho, membro da Assembleia Municipal de Figueiró 

dos Vinhos e da Assembleia da CIMRL, em regime de substituição. A senhora Presidente 

acolheu a sugestão e colocou a mesma à votação, que foi aprovada por unanimidade. 

Assim deve o mesmo ser devidamente endereçado à família enlutada. -------------------------- 

Terminadas estas palavras introdutórias, passou-se à Ordem do Dia, designadamente ao 

ponto 1) Apreciação e votação dos Documentos de Prestação de Contas do exercício de 

2020 e, nesta medida, deu a palavra ao senhor Vice-presidente do Concelho Intermunici-

pal, Paulo Santos, para que este apresentasse os Documentos de Prestação de Contas 

(Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras) da CIMRL de 2020. ----------------------

Contudo, o senhor Vice-presidente, no uso da palavra, iniciou a sua intervenção transmi-

tindo que o CI acompanha o voto de pesar da Assembleia. ------------------------------------------ 

De seguida, o senhor Vice-presidente fez, com enorme detalhe, a apresentação dos 

Documentos de Prestação de Contas (Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras) 

da CIMRL de 2020, que haviam sido previamente remetidos a todos os membros da 

Assembleia Intermunicipal. Atendendo a natureza e a relação intrínseca entre os restantes 
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pontos, (ponto 1) apreciação e votação de Proposta de Aplicação do Resultado Líquido do 

exercício de 2020; (ponto 2) apreciação e votação de Proposta de 1ª Revisão do 

Orçamento para 2021 e Grandes Opções do Plano 2021-2025; (ponto 3) apreciação e 

votação sobre o pedido de autorização prévia genérica para assunção de compromissos 

plurianuais, os mesmos acabaram por ser apresentados em conjunto e de forma global. O 

senhor Vice-presidente reforçou que as regras orçamentais foram cumpridas e estão 

devidamente detalhadas. Abordou também a questão de que se fez a transição do POCAL 

para o SNC-AP e que, em 2020, a CIMRL foi rigorosa no cumprimento de execução da 

receita. Sinteticamente as “contas refletem, de forma inequívoca e pormenorizadamente, a 

importância das atividades da CIMRL”. -------------------------------------------------------------------- 

Depois, o senhor Vice-presidente agradeceu o empenho e dedicação dos serviços da 

CIMRL, na pessoa da senhora Secretária Executiva, Alcina Costa. ------------------------------- 

Indubitavelmente, também dedicou uma palavra de apreço e de agradecimento aos 

“colegas membros do CI da CIMRL”, afirmando que “é mais o nos une do que o que nos 

divide”, une-os o compromisso para com as pessoas e o território da CIMRL. ----------------- 

De seguida, lembrou que o Plano de Recuperação e Resiliência é um instrumento que 

deve ser utilizado com rigor, de forma a obter os maiores proveitos e benefícios para a 

região, pelo que nos próximos tempos a dedicação de todos os decisores e autarcas é 

crucial, isto é, a união e solidariedade entre os mesmos é decisiva para construir uma 

Região cada vez mais atraente e exigente. --------------------------------------------------------------- 

No final da apresentação, o senhor Vice-presidente disponibilizou-se para responder a 

esclarecimentos que os senhores membros da Assembleia considerem necessários. ------- 

Nesta medida, a senhora Presidente da Assembleia abriu as inscrições para uso da 

palavra. -------------------------------------- -------------------------------------- ------------------------------- 

O senhor deputado Luís Branco, no uso da palavra que lhe foi atribuída, iniciou as suas 

palavras cumprimentando toda a Assembleia e restantes membros da CIMRL. Questionou 

porque não havia mais execução em rubricas como gastronomia, percursos pedestres e 

turismo da natureza, uma vez que os considera como baluartes elementares do território 

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

O senhor deputado Carlos Wilson, também no uso da palavra, iniciou a sua intervenção 

manifestando um sentido pesar pelo falecimento do membro da Assembleia Municipal de 

Figueiró dos Vinhos. Após o que questionou se, na rubrica questões ambientais, não se 

poderia considerar e conceptualizar, um projeto que valorizasse a qualidade do ar que se 

respira, se não se poderia organizar uma ação concertada para levar esta questão às 

mais altas instâncias. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente do CI da CIMRL esclareceu o senhor deputado Luís Branco de que a 

pandemia limitou a execução das rubricas referidas, mas que se pretende que estas 

sejam aprofundadas nos próximos tempos. -------------------------------------------------------------- 

Quanto à questão colocada pelo senhor deputado Carlos Wilson, o senhor Presidente do 

CI informou que a CIMRL não tem qualquer legitimidade para intervir nas entidades Recilis 

e Valorlis. Não obstante, tem uma obrigação política, a qual já tem exercido, mas de forma 

bastante condicionada. Apesar disso, o senhor Presidente informou que aceita o desafio 

do senhor deputado Carlos Wilson para, e politicamente, continuar a endividar esforços 

para a resolução do problema, para pressionar, no sentido de promover a elaboração e 

concretização de políticas ambientais que necessitam de ser reforçadas, a fim de 

diligenciar para que as entidades, de facto competentes, se debrucem sobre o problema. - 

O senhor deputado João Cunha, neste contexto, lembrou que a sociedade civil está cada 

vez mais desperta para esta questão, sendo exemplo disso a organização de uma 

caminhada em nome da defesa do ambiente e a ecossustentabilidade organizada pela 

associação Leiria Saudável, que terá lugar este domingo de manhã, dia 27, na zona da 

Barosa, concelho de Leiria. --------------------------------------------------------------------------------- 

Após os esclarecimentos prestados, a senhora Presidente da Assembleia colocou à 

votação os referidos documentos de prestação de contas (Apreciação e votação dos 

Documentos de Prestação de Contas do exercício de 2020), ponto 1, votação que foi 

aprovada por unanimidade e em minuta. -------------------------------------------------------------- 

Votação do ponto 2 - apreciação e votação de Proposta de Aplicação do Resultado Líqui-

do do exercício de 2020, o mesmo foi aprovado por unanimidade e em minuta. --------------- 

Votação do ponto 3 - apreciação e votação de Proposta de 1ª Revisão do Orçamento para 

2021 e Grandes Opções do Plano 2021-2025, o mesmo foi aprovado por unanimidade e 

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

Votação do ponto 4 - apreciação e votação sobre o pedido de autorização prévia genérica 

para assunção de compromissos plurianuais, o mesmo foi aprovado por unanimidade e 

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

Terminadas as votações, a Senhora Presidente da Mesa prosseguiu e deu início ao ponto 

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

Nesta medida, o senhor deputado João Cunha alertou para a Lei n.º 39/2021, de 24 de 

junho, que define o regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias e re-

voga a Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, que procede à reorganização administrativa do 

território das freguesias. O senhor deputado considera que este assunto da reorganização 

do território é demasiado importante para ficar dependente de estados de alma, pelo que 

desafia a CIMRL a adquirir ferramentas e a promover estudos que apoiem as decisões 

nesta matéria, para que as mesmas sejam ponderadas, racionais e fundamentadas. -------- 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/373798/details/normal?l=1


 

Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria 

5 

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 Secretário Convidado 

 

______________________________ 

(Luís Branco) 

 

 
 


