
 

ATA NÚMERO CINCO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL 

DA CIMRL 

17.12.2020 

Videoconferência e presencial 

 

Aos dezassete dias do mês de dezembro de 2020, com início pelas vinte e uma horas e 

trinta minutos, realizou-se, na sede da CIMRL - Comunidade Intermunicipal da Região de 

Leiria, sita no Edifício Maringá, n.º 221, Torre 2, 2.º andar, Apartado 2904, 2400-118 Leiria, 

a reunião ordinária da Assembleia Intermunicipal da CIMRL, com a seguinte ordem de 

trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1 – Aprovar a ata da reunião anterior – 16.06.2020 ---------------------------------------------------- 

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

2 - Apreciar e deliberar, sob proposta do Conselho Intermunicipal, o Plano de Atividades 

para 2021, nos termos do disposto na alínea b), do artigo 84º, da Lei nº 73/2013, de 12 de 

setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - Apreciar e deliberar, sob proposta do Conselho Intermunicipal, o Orçamento para 

2021, nos termos do disposto na alínea b), do artigo 84º, da Lei nº 73/2013, de 12 de 

setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – Deliberar sobre a proposta do Mapa de Pessoal da CIMRL para 2021. --------------------- 

5 – Deliberar sobre o pedido de autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - 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, via plataforma zoom, os elementos do Conselho 

Intermunicipal da CIMRL, senhora Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Ansião, senhor Presidente da Câmara Municipal da 

Batalha, senhor Presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera, senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, senhor Presidente da Câmara 

Municipal da Marinha Grande, senhor Presidente da Câmara Municipal de Pombal, 

senhor Presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande e senhor Presidente da 



Câmara Municipal de Porto de Mós. O senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

participou presencialmente na reunião. -------------------------------------------------------------------

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

Apresentaram justificação da falta, que foi aceite pela Sra. Presidente da Mesa da 

Assembleia: Baltasar Silva Lopes, Fernando Manuel da Conceição Manata e Olga 

Silvestre. Luís António Geria Barreiros não compareceu. -------------------------------------------- 

A senhora Presidente da Assembleia Intermunicipal da CIMRL deu as boas-vindas aos 

presentes, a quem agradeceu a disponibilidade para, nestas circunstâncias complicadas, 

terem encontrado disponibilidade para estarem presentes na reunião por 

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

A seguir, colocou à apreciação e votação a ata da pretérita assembleia de 16.06.2020, 

que foi aprovada, com uma abstenção por ausência. -------------------------------------------------

Depois, a senhora Presidente da Assembleia da CIMRL propôs uma Nota de Pesar pelo 

falecimento do senhor deputado Fernando Manuel Fernandes Antunes, representante da 

Assembleia Municipal de Pedrógão Grande na Assembleia Intermunicipal da CIMRL. A 

mesma foi aprovada por unanimidade e o texto final aprovado anexa-se a esta ata como 

parte integrante da mesma.-----------------------------------------------------------------------------------

Por sua vez, no uso da palavra, o senhor Presidente do Conselho Intermunicipal, em 

nome deste, propôs à Assembleia Intermunicipal um Voto de Louvor a todos os 

profissionais e voluntários, que de forma abnegada e empenhada, têm combatido na 

Região de Leiria, o vírus sars cov 2 (COVID 19). A Assembleia aprovou a proposta do 

Conselho Intermunicipal por unanimidade. A mesma anexa-se à presente ata e faz parte 

integral da mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Dando continuidade à reunião, foi apresentada, pelo senhor Deputado José Alves, uma 

Moção sobre a falta evidente de apoios ao ensino artístico na Região de Leiria, território 

onde se distingue a Cultura, estando mesmo com uma candidatura a Capital Europeia da 

Cultura. A Assembleia aprovou por unanimidade os seguinte: “Manifestar o seu repúdio 

por esta discriminação negativa da Região Centro e, em concreto, da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Leiria, particularmente das escolas, dos alunos e respetivas 

famílias, que ficam claramente penalizados; Reclamar a realização urgente de novo 

concurso adicional, destinado exclusivamente a reparar as injustiças cometidas pelo 

concurso antecedente; Reclamar que seja contemplado neste concurso, para as escolas 

do Ensino Artístico da Região da CIMRL, a reposição das vagas em falta até ao 

preenchimento do nº de matrículas realizado, em respeito pelo histórico de cada escola, e 

a abertura de pelo menos 5 vagas nas novas escolas, número mínimo para a realização 



de uma turma; Que tal concurso retroaja ao início do atual ano letivo, de modo a que não 

sejam frustradas as justas expetativas de alunos e famílias; Recomendar à CIMRL, 

representada pelo seu Conselho Intermunicipal, que exija uma reunião imediata com o 

senhor Ministro da Educação e a senhora Secretária de Estado da tutela, com vista a este 

desiderato; Que seja dado conhecimento desta Moção ao senhor Presidente da 

República, senhor Primeiro Ministro, senhor Ministro da Educação, senhora Secretária de 

Estado da Educação, Grupos Parlamentares com assento na AR e ainda às escolas com 

reconhecimento para ministrar Ensino Artístico na Região de Leiria” conforme documento 

anexo que se junta à presente ata e da qual faz parte integrante. ---------------------------------

Por sugestão do grupo de deputados representantes da Assembleia Municipal da Batalha, 

submeteu-se à Assembleia uma Moção que foi aprovada, também por unanimidade, em 

que se atenta fundamental que os projetos considerados chave e prioritários pelos 

municípios que integram a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, sejam 

assumidos pelo Governo para integrar o Plano de Recuperação e Resiliência, 

disponibilizando-se esta CIM e os seus municípios associados a participar nos processos 

de gestão de projetos e obras respetivas, conforme documento anexo que se junta e que 

faz parte integrante desta ata.--------------------------------------------------------------------------------

Em seguida, o senhor Secretário da Mesa, Acácio de Sousa, apresentou uma Moção 

sobre a questão dos Efluentes Suinícolas e Despoluição e Requalificação da Bacia 

Hidrográfica do Rio Lis, em que se sugere: “1. Recomendar aos municípios afetados pela 

poluição da Bacia Hidrográfica do Rio Lis, que articulem e planeiem os seus esforços, em 

sede da CIMRL, de forma a um melhor diagnóstico conjunto das situações com que se 

confrontam, apresentando à AdP-Energias um contributo sustentando e bem articulado 

para um plano de ação intermunicipal; 2. Criar, com autarcas da CIMRL, um grupo de 

acompanhamento dos estudos e do desenvolvimento da proposta sobre a(s) unidade(s) 

de Tratamento de Efluentes Suinícolas a fazer pelas AdP-Energias, em função das 

melhores soluções e qualidade de vida para as populações, a integrar no referido plano 

de ação intermunicipal; 3. Que este grupo de acompanhamento integre representantes 

das Juntas de Freguesia, entidades político-administrativas que se confrontam mais 

diretamente com estes problemas 4. Que nesse plano seja incluída a análise e 

monitorização da qualidade das águas superficiais e subterrâneas e análise e 

monitorização da qualidade dos solos, assim como ações de sensibilização para as boas 

práticas ambientais de preservação de recursos hídricos, direcionadas para os 

profissionais dos setores agroflorestal, pecuária e indústria; 5. Que o mesmo grupo de 

acompanhamento defina, junto à AdP-Energias, metas para apresentação de um primeiro 



estudo, ou “draft”, no primeiro trimestre de 2021, para audição pública, com propostas das 

melhores soluções e de financiamento, tanto para o investimento inicial, como para 

exploração posterior; 6. Que o plano e projeto definitivos estejam prontos a serem 

executados até final de 2021; 7. Enviar esta moção às autarquias que integram a CIMRL 

e respetivas Assembleias Municipais e ainda aos senhores Ministro do Ambiente e 

Ministra da Agricultura.“ A Assembleia votou e aprovou a mesma por unanimidade, que se 

anexa a esta ata e faz parte integrante da mesma.-----------------------------------------------------

Findos os pontos prévios à ordem do dia, a senhora Presidente da Mesa da Assembleia 

deu a palavra ao senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da CIMRL, que fez a 

apresentação do Plano de Atividades da CIMRL, posto o qual deu a palavra ao senhor 

Vice-Presidente do C.I. que, por sua vez, fez a apresentação do orçamento, findo o qual 

se disponibilizou para esclarecer as dúvidas que subsistissem.-------------------------------------

Uma vez que não houve pedidos de intervenção, a senhora Presidente colocou à votação 

os pontos 2 e 3 da Ordem do Dia, que foram aprovados por unanimidade.----------------------

Mais colocou à votação os pontos 4 e 5, respetivamente, «Deliberar sobre a proposta do 

Mapa de Pessoal da CIMRL para 2021» e «Deliberar sobre o pedido de autorização 

prévia genérica favorável à assunção de compromissos» que, uma vez explicados pelo 

senhor Vice-Presidente do C.I., sem que tenham sido solicitados esclarecimentos, foram 

também aprovados por unanimidade, após terem sido colocados à votação.-------------------

A senhora Presidente da Assembleia Intermunicipal passou depois ao Pto 6 «Outros 

assuntos» e abrindo inscrições aos senhores membros para abordarem questões que 

entendam pertinentes, no âmbito das atribuições e missões da CIMRL. -------------------------

Nesta medida, David Salgueiro, membro da Assembleia Municipal de Porto de Mós, 

interveio, no sentido de “lançar um repto em jeito de desafio” a todos os decisores 

autárquicos: “fazerem as aquisições localmente, de forma a contribuir para a recuperação 

económica do território da CIMRL”. Terminou a sua intervenção desejando votos de Boas 

Festas e de um melhor 2021. 

Por sua vez, o senhor Deputado Carlos Wilson, membro da Assembleia Municipal da 

Marinha Grande, no uso da palavra, iniciou a sua intervenção cumprimentando todos os 

presentes e desejando um ano novo de 2021 menos complicado. Prosseguiu a sua 

intervenção questionando “se existe alguma informação sobre o facto de ter sido colocado 

lixo da Valor Lis em Leiria.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente do C.I. da CIMRL esclareceu que foi apenas um episódio pontual, 

sem relevância. Referiu também que a Barosa tem um aterro que precisa de ser melhora-

do e que se antevê, através de medidas de natureza de apoio à economia circular, que 



nos próximos três anos os bio resíduos deixem se ser colocados em aterros. Este assunto 

é-lhe muito caro, pois considera a defesa do ambiente um desígnio importantíssimo. ------- 

Não se verificando mais intervenções, a senhora Presidente da Mesa da Assembleia In-

termunicipal colocou à votação a presente ata em minuta, que foi aprovada por unanimi-

dade, pelo que deu por encerrada esta reunião às 23h15. ------------------------------------------- 

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

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

Por último, desejou Boas Festas e um Próspero Ano Novo a todos os participantes. -------- 

 

 

A Presidente da Mesa 

 

______________________ 

(Fernanda Guardado) 

 

 

O Secretário da Mesa  

 

 

______________________________ 

(Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa) 

 

 

 

 


