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é.ATA N.11/2019

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA CIMRL

Aos oito dias do mês de outubro do ano de 2019, reuniram na sua sede, sita no

Edifício Maringá, em Leiria, o Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipalºª-ída Região de Leiria, constituído pelos Presidentes das Câmaras Municipais que a

integram, designadamente: -------------------------------------

Vice-Presidente: Paulo Batista dos Santos ---------------------------

Vice-Presidente: Célia Margarida Marques ---------------- !s<
E Vogais: Alda Carvalho, AntÓnio José, Gonçalo Lopes, Jorge Abreu, Cidália Ferreira,

Diogo Mateus, Jorge Vala e Valdemar Alves.--------------------=--------------------------=---

A reunião teve início às 14h30m e teve por objetivo cumprir a Lei 75/2013, de 12 de

setembro, e nela foram abordados os assuntos da Ordem de Trabalhos, a seguir

identificados:

Previamente à Ordem de Trabalhos foram abordados alguns pontos dos quais se
destacam: -------------------------------------------------------------------------------------------

14h30 - Reunião com o IPLeiria - RelatÓrio do estudo SANQ --------------

Presente equipa técnica do ILP que elaborou o estudo SANQ - Sistema de

Antecipação de Necessidades de Qualificações para o território da CIMRL, que fez

uma apresentação detalhada do mesmo.

O Conselho Intermunicipal fez algumas sugestões de melhorias que foram aceites

pela equipa do IPL, que se comprometeu a alterar o relatório apresentado de forma a
considerar as mesmas. ----------------------------------------------------------------------------

18h00 - Reunião Pedro Machado - TCP ----------------------------------------

Deu-se então início à reunião com o ponto 2 da OT, uma vez que foi deliberado, por

unanimidade, deixar o ponto 1 para o fim da reunião. --------------------------------------

1) Eleição do Presidente do CI da CIMRL (tratado em ponto 19 da reunião)

2. Ponto de situação projetos PACTO - SI2E e projetos Municipais - doc

Presente ponto de situação da execução do Pacto - SI2E e projetos Municipais

Relativamente ao S!m;, ------------------------------------

- 1ª Fase - foi efetuada a análise de 77 candidaturas, após audiência prévia,

remetidas à CCDRC - Autoridade de Gestão, para decisão final, em finais de

novembro de 2018. A AG do CENTRO 2020 já remeteu aos beneficiários a decisão



final e os termos de aceitação. 50 candidaturas já estão contratadas e 46 estão em

fase de execução. ---------------------------------------------------------------------------------

,'k - 2ª Fase - a análise das candidaturas foi concluída pela EAT e remetida à CCDRC -

Autoridade de Gestão, em 17.09.2018, tendo a AG do CENTRO 2020 notificado todos

os beneficiários no dia 25.01.2019 com a proposta de decisão das candidaturas. ------

Em 15.02.2019 foram remetidos para a EAT, pela AG CENTRO 2020, 41 processos

»
para análise, após audiência prévia. No início de abril de 2019 todos os processos

foram analisados e remetidos para a AG CENTRO 2020, para decisão final. -------------

A AG do CENTRO 2020 remeteu aos beneficiários, em 11 de abril de 2019, a decisão
'%.

final e os termos de aceitação. ---------------------------------------------------=

Nesta data, 27 candidaturas já estão contratadas e 24 estão em execução.

,,j' - 3ª Fase - Foram remetidas, em janeiro de 2019, 73 candidaturas, apÓs análise,

para decisão da AG do CENTRO 2020. A Autoridade de Gestão notificou os

beneficiários da proposta de decisão, tendo remetido os processos em 01.04.2019

para a EAT da CIM para análise, após audiência prévia. Os processos foram todos
analisados e devolvidos à AG CENTRO 2020 para decisão final.

Nesta data, 34 candidaturas já estão contratadas e 24 estão em execução. ------------
No âmbito das 3 fases SI2E, e até esta data, foram analisados 39 pedidos de

reprogramação e 40 pedidos de pagamento. Nesta data estão em carteira na EAT da
CIMRL, para análise, 2 pedidos de pagamento e 1 pedido de alteração. -----------------
De relevar que em reunião na CCDRC, em 05.06.2019, esta informou que vai passar

a analísar Pedidos de Pagamento do SI2E referentes a novos processos, a partir

desta data, tendo em 14.06.2019 dado instruções escritas para dar seguimento a

esta situação.

No que se refere aos projetos Municipais do PACTO, a CIMRL tem em carteira os

processos submetidos pelos Municípios nas ? - 16 candidaturas em análise -
em análise pela EAT da CIM com o apoio de entidade externa. Nesta data, ainda não
foi criado, pela Autoridade de Gestão, o perfil do técnico-analista no sistema de
informação Webgep, o que impossibilita a conclusão da análise do(s) processo(s).; PI
r233 - 4 candidaturas, 1 pedido de pagamento em análise e 1 processo de alteração;
?: 1 candidatura e 1 pedido de pagamento em análise; ?: 4 processos de

alteração, 2 candidaturas, 1 processo de verificação no local e 1 pedido de

pagamento em análise. ---------------------------------------
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-----------------



1. Pedido de Alteração ao PACTO - PI 10.5 - Município da Marinha Grande
- doc -----------------------------------------------------------------------------

Presente informação n.º 133/2019, referente a pedido de alteração do Município de

Marinha Grande, no seguimento da aprovação da reprogramação do PACTO na 85ª
"=-

reunião da Comissão Diretiva do CENTRO 2020, realizada a 22 de maio de 2019,

relativa a projetos da PI 10.5, no âmbito do PACTO da CIMRL, conforme fichas de

projeto. ------------------------------------------------------------------------------------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR O

PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO PACTO. -----------------------------

3. Definição da Estratégia de Intervenção para 2020 - Elementos para o -Q
Plano -----------------------------------------------------------------------------

Presente listagem de projetos em curso com implicação financeira para os anos

seguintes. É fundamental definir estratégia para a CIMRL, identificando
projetos/áreas de intervenção a executar, que possibilitem a construção de um U
orçamento e plano real para 2020, tendo também em conta a eventual receção de

novas competências Iegais.---------------------------------------
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.--------------------------------

4. Análise da oportunidade de rever a estratégia da CIMRL para

2021/2027---------------------------------------------------------------------------

Tendo em conta as 4 agendas temáticas para o período de programação 2021/2027,

1. As pessoas Primeiro; 2. Inovação e Qualificação; 3. Um país competitivo

externamente e coeso internamente; 4. Sustentabilidade e valorização dos Recursos,

sugere-se a organização da revisitação/adequação/atualização da Estratégia de
intervenção da CIMRL, tendo em conta o próximo quadro Comunitário de Apoio. ------
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.------------------

5. Abertura de procedimento para aquisição de serviços de análise de

projetos do PACTO - PI 4.3 -------------------------------------------------------

Presente informação de serviço nº 136/ 2019, referente à necessidade de abertura de

procedimento para aquisição de serviços para análise de candidaturas da PI 4.3. ------

0 CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE SE

PROCEDA À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME PROPOSTO, ISTO É, A
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EXTERNO PARA A ANÁLISE DE CINCO
CANDIDATURAS DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, DOS MUNICÍPIOS DE
LEIRIA, MARINHA GRANDE E ALVAIÁZERE, PARA ANALISE DAS CANDIDATURAS DA



PI 4.3 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - CONSTANTES DO "PACTO PARA O

DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL DA REGIÃO DE LERIA", FINANCIADO
PELO CENTRO2020. -------------------------------------------------------------------------------

IG 6. Procedimento Aquisição de Serviços para o desenvolvimento de um

Programa de Empreendedorismo para o ensino secundário, regular e
profissional - CPrev 20/2019 - Relatório Preliminar ---------------------------

7" Presente informação de serviço nº 135/2019, com teor do Relatório Preliminar para a

aquisição de serviços.----------------------------------------------------------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE,

CONFORME PROPOSTO NO RELATÓRIO PRELIMINAR DO JÚRI, SE COMUNIQUE A
INTENÇÃO DE ADJUDICAR À CONCORRENTE COLOCADA EM PRIMEIRO LUGAR NA

,-"ORDENAÇÃO DAS PROPOSTAS E SE PROCEDA À AUDIÊNCIA PRÉVIA NOS TERMOS
LEGAIS. ------------------------------------------------------------------------------

p 7. Relatório Final "Empreendedorismo nas Escolas 2018/2019, ensino

secundário e profissional" - doc anexo ----------------------------------------

Presente Relatório Final, ano letivo 2018/2019, referente à implementação de ações

de empreendedorismo no ensino secundário e profissional. Em resumo: todos os 10

municípios da CIMRL participaram neste proieto, mesmo o município de Castanheira
de Pera com turmas/alunos do 3º ciclo (uma vez que este concelho não tem ensino

secundário ou profissional). No total, estiveram envolvidas 23 escolas, 64 professores

e 1332 alunos, distribuídos por 71 turmas. Para a realização dos concursos municipais

de ideias foram submetidos 131 projetos, dos quais 65 foram apresentados

publicamente (no total dos 10 municípios). O concurso intermunicipal teve a

participação de todos os municípios associados. De salientar a realização (nos dias 27
e 28 de abril), de um Bootcamp, para os alunos e professores cujas ideias foram

selecionadas para os concursos municipais. Sendo esta uma novidade nos programas

de empreendedorismo nas escolas da CIMRL, que teve como objetivo a preparação

das ideias para os concursos, desafiando os grupos a estruturar as suas ideias num

modelo de negócio sustentável. Nos dois dias de Bootcamp estiveram envolvidos 135

pa rti cipa ntes.----------------------------------------------------------------------------------------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. --------------------------------

8. Procedimento concursal informático ------------------------------------------

Presente informação de serviço nº 134/2019, referente à necessidade de contratação
de um técnico superior especialista de informática. ------------------------------------------
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0 CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE SE

PROCEDA AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE INFORMÁTICO CONFORME
PROPOSTO, PARA 05 QUADROS DA CIMRL E DE ACORDO COM O JÁ PREVISTO NO
QUADRO DE PESSOAL.

9. Autoridade de Transportes - RJSPTP ----------------------------------------

a) Assessoria Sérvulo & Associados - Presente quadro resumo, enviado

pela Sérvulo & Associados, com ponto de situação da informação

disponibilizada pelos operadores e pelos municípios.---------------------------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOu CONHECIMENTO E O SENHOR VICE-

PRESIDENTE ALERTOU 05 MUNICÍPIOS PARA O FACTO DE SER ESSENCIAL

ENVIAREM TODA A INFORMAÇÃO SOBRE 05 TRANSPORTES COLETIVOS DE &
PASSAGEIROS PARA SE PODEREM ELABORAR AS PEÇAS DO PROCEDIMENTO, ATÉ
AO PROXIMO DIA 3 DE DEZEMBRO.------------------------------------------------------------ 'í
0 CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. l

í

b) CM Leiria - Presente email do Sr.O Presidente da CM Leiria com 'a"'
solicitação de esclarecimentos sobre a implementação do RJSPTP - doc----
0 SENHOR VICE-PRESIDENTE PROCEDEU AOS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS

SOBRE O ESTADO EM QUE SE ENCONTRA A IMPLEMENTAÇÃO DO RISPTP NA
CIMRL, APROVEnANDO PARA REnERAR A NECESSIDADE DOS MUNICÍPIOS, ASSIM
COMO AS OPERADORAS, FACULTAREM A INFORMAÇÃO DETALHADA COM A MAIOR
BREVIDADE.------------------------------------

c) Minuta de Adenda a Contrato interadministrativo ----------------------

Presente proposta de Adenda de Contrato Interadministrativo de Delegação de

Transportes dos municípios na CIMRL.--------------------------------------------

Na sequência das questões suscitadas pelo Município de Leiria e por outros membros

do CI, a que importa dar o melhor seguimento, bem assim observando a necessidade

de enquadrar o contrato realizado com a entidade SÉRVULO & ASSOCIADOS -
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R.L., para dar continuidade aos trabalhos relativos ao

procedimento de seleção de operadores de serviço público de transportes na Região

de Leiria, foi presente minuta da 1ª adenda ao CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

DE DELEGAÇÃO E PARTILHA DE COMPETÊNCIAS, NO ÂMBnO DO RJSPTP, aprovado
em 2016, cujos termos enquadram a possibilidade de intervenção da CIMRL no

âmbito do previsto no n0 3 do artigo 18º do RISPTP, para preparar e aprovar o

procedimento de seleção de operadores de serviço público, designadamente o

programa de procedimento e respetivo caderno de encargos, bem assim no domínio



do previsto no artigo 19º do RISPTP, para proceder à adjudicação da exploração do
serviço público de transporte de passageiros por ajuste direto, nos casos legalmente

previstos, ou prorrogação do prazo de um determinado contrato de serviço público,
mediante acordo com o operador de serviço público.

O CONSELHO INTERMUNICIPAL APROVOU A PROPOSTA POR UNANIMIDADE,

DEVENDO A MESMA SER SUBMEnDA ÀS RESPFnVAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS

PARA APROVAÇÃO.
10. Rede Cursos Profissionais e CEF - Região de Leiria - 2019/2020 -

ponto situação ----------------------------------------------------------------------

Presente quadro comparativo com informação referente aos cursos que foram

homologados para a Rede de Cursos Profissionais, ano letivo 2019/2020. -----

Salienta-se que estas informações foram retiradas da plataforma SIGO, em 10-09-

2019, tendo sido acrescentadas colunas referentes à concertação que a CIMRL

efetuou com as Escolas e já com alterações relativamente à Rede, após a receção de
ofícios de várias escolas/municípios a solicitar novas alterações da informação

concertada. Consta também uma coluna com a informação enviada para o senhor

Secretário de Estado da Educação, em 17-07-2019. Foram depois efetuadas novas

alterações, tendo a CIMRL enviado offcio à Sra. Delegada Regional da Educação

(DGEST) para que as mesmas fossem atendidas. ------------------------------

Em resumo: no ano letivo de 2019/2020, de acordo com os dados da plataforma

SIGO, estarão em funcionamento na Região de Leiria, 57 turmas. ----------------

u
I A proposta inicial das Escolas era de 74 turmas. Na 1ª reunião de concertação

(em Ol/04/2019, no IPDJ) a CIMRL apresentou proposta com 56 turmas, tendo em

conta o Despacho do senhor Secretário de Estado relativamente ao nº de turmas a

atribuir à Região de Leiria e a documentação ANQEP, designadamente as relevâncias
e o limite mínimo e máximo do nO de turmas para cada curso. Na 2ª reunião de

concertação (em 26/04/2019, no Teatro Miguel Franco) a CIMRL apresentou nova

proposta com 58 turmas, proposta que, em 17-07-2019, solicitou ao senhor

Secretário de Estado da Educação para considerar. Posteriormente, face aos pedidos

de alteração solicitados por ofícios e/ou emails, quer dos municípios, quer das
prÓprias escolas, a CIMRL solicitou novo aumento do nO de turmas, para 61 turmas. -

Como última nota releva-se o facto de que, após a 2ª concertação com as

Escolas (reunião de 26/04/2019), a CIMRL enviou a proposta de Rede à
tutela: 57 turmas. --------------------------------------------------------------

À
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Relativamente aos cursos CEF, no ano letivo de 2019/2020, das turmas

solicitadas pelas Escolas (total de 11 + 2 que estavam em processo de homologação

- EPAMG, da Marinha Grande), a CIMRL validou o nO máximo de turmas

homologado para a Região de Leiria: 8 turmas. De acordo com os dados da
=!-

plataforma SIGO apenas 5 turmas estão em funcionamento, conforme quadro

anexo. -----------------------------------------------------------------------------------------------

0 CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-

11. PICIE - Ponto de situação ------------------------------------------------

a) RelatÓrio Final ESECS - IPLeiria (conclusões) intervenção das Equipas

Multidisciplinares ano Letivo 2018/2019 - doc anexo ------------------------- 4
Presente Relatório Final referente ao trabalho executado pelas equipas

t

multidisciplinares dos 10 municípios, no ano letivo de 2018/2019, produzido pela

ESECS - IPLeiria, de acordo com informação trimestral produzida pelas equipas.

Destaque para as mudanças que estão a ser operadas no terreno pelos técnicos que,
de forma complementar ao trabalho das equipas contratados pelos Agrupamentos de

Escolas, e resumidampnte, efetuaram as seguintes intervenções: ------------------------

* Sinalizações: 1335 crianças/alunos (o n0 máximo ocorreu no 1º ano de
escolaridade);

* Avaliações/reavaliações: 1257 (o nº máximo ocorreu no 2º ano de

escolaridade);

* DiagnÓsticos: 1158 crianças intervencionadas, destacando-se as áreas da
Psicologia e Terapia da Fala, sendo estas, efetivamente, as áreas em que foi
contratado o maior nO de técnicos(as); -=
* Sessões realizadas: 12.019 (o nº máximo ocorreu no 2º ano de

escolaridade); Encaminhados para outras áreas de intervenção: 355

crianças/alunos. ---------------

* Preocupação: 70 crianças/alunos com diagnóstico efetuado, mas sem apoio

das equipas (por escassez de técnicos).

Resultados PE + lô CEB: grande melhoria geral, do 1º período para o 3º período.
Apesar dos resultados apresentados, na Matemática e no Português, a evolução é

positiva, mostrando a necessidade de continuar a trabalhar. O risco de retenção e o
risco de abandono escolar diminuíram.---------------------------------------------------------

Análise qlobal: foi efetuada uma análise quantitativa de conteúdos de todas as

áreas de intervenção dos 10 munícípios, havendo algum desfasamento de

informação, uma vez que as equipas multidisciplinares de cada município entraram



em funcionamento em diferentes momentos (Ex. a Terapeuta da Fala de Pedrógão

Grande entrou apenas em janeiro de 2019; a equipa da Marinha Grande entrou em
: dezembro de 2018; a equipa de Pombal entrou em setembro de 2017, etc...).----------

JL No seguímento da reunião de 23-09-2019, com o senhor Presidente do município de
Pombal, em representação do C.I., e com os senhores Vereadores da Educação, a
CIMRL está a operacionalizar um conjunto de atividades de interação entre as

equipas, com momentos formais e informais. Logo que a proposta seja apresentada

formalmente pelo grupo de trabalho constituÍdo na Última reunião das equipas
multidisciplinares (em 25-09-2019, na Marinha Grande) e do qual fazem parte os

coordenadores de cada equipa ou, no caso dos municípios que apenas tenham um(a)

técnico(a), pelo(a) próprio(a), a proposta de atividades deverá ser objeto de análise e

aprovação pelo C.I.----------------------------------------------------------
0 CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. -

De relevar ainda, a importância de dar início a eventual aprpspntação de uma

candidatura de continuidade do proipto PIICIE, em aviso de concurso a

publicar brevemente, para o perÍodo 2020/2023, de acordo com informação verbal

'í prestada pelo Centro 2020, devendo ser, desde já, equacionada a estratégia da
mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO ---------------------------

b) Atividade 4 - "Sucesso + Ativo - Educação para a Saúde" - sem doc---
No âmbito da extensão do programa "Like Saúde" aos 10 municípios da CIMRL, estão
concluídos os 4 recursos pedagógicos (Kits), anteriormente definidos e aprovados

pelo C.I., a saber: -------------------------------------

Programa "A Aventura da Vida" - protocolo com Fundacion EDEX, composto

por um Guião Pedagógico + 1 Caderneta + Cromos, para os alunos do 3º e 4º anos,

do 1º CEB;

* "#DIZNÃO às Dependências" - protocolo com município da Batalha, composto
por Guião Pedagógico + PEN, para as escolas do 1º CEB;---------------------

"Despir os preconceitos, Vestir a Inclusão" - protocolo com a EAPN, composto

por Guião Pedagógico + PEN, para as escolas do 1º CEB;
* Livro "João, presta atenção!" - protocolo com município de Leiria, composto por

um livro, para as escolas do PE + 1º CEB.-----------------------------------------------------

Neste âmbito, e para dar visibilidade às atividades/ações do projeto aprovadas em

candidatura, propõe-se a apresentação pública dos referídos recursos pela CIMRL, em

data a definir, conforme determinado na reunião de 23-09-2019, com o senhor



.»4
Presidente do município de Pombal, em representação do C.I., e com os senhores

Vereadores da Educação. Esta apresentação não invalida qualquer apresentação que,

a título individual, os municípios queiram efetuar.---------------------------------
0 CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.--------------------------------

c) Relatório Final - Inf 132/2019 - CPrev 23/2019 - Aquisição de

serviços para criação, acompanhamento e monitorização de instrumentos

para avaliação dos Recursos Pedagógicos integrados na atividade "Sucesso

+ Ativo - Educação para a Saúde" - doc anexo ---------------------------------

Presente Inf. 132/2019 - Relatório Final referente ao CPrev 23/2019, tendo por

objetivo proceder à adjudicação do serviço, nos termos aprovados no anterior C.I. da

CIMRL de 14-06-2019, cujas peças do procedimento foram validadas pela Sra. Vice- y
presidente. ---------------------------------------------' ío, ,!Sª0 CONSELHO INTERMUNICIPAL APROVOU O RELATÓRIO FINAL APRESENTADO,
NOS SENTIDO DE SE PROCEDER DE IMEDIATO À ADJUDICAÇÃO, CONFORME
PROPOSTO.

d) Avaliação do Seminário de Boas Práticas na Educação - Região de l
I

Leiria "Competência para o Século XXI" - doc anexo --------l---------l------ ,
Presente documento (resumo) elaborado de acordo com o resultado das avaliações

efetuadas pelos professores, no âmbito do Seminário do PIICIE que se realizou em

11 e 12 de julho de 2019. --------------------------------------------------
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.

e) Relatório Final Empreendedorismo nas Escolas PIICIE (PE e 1º CEB)
- doc anexo------------------------------------------------------------------------

Presente Relatório Final, ano letivo 2018/2019, referente à implementação de ações

de empreendedorismo no pré-escolar e no 1º ciclo de ensino básico. Em resumo: no

pré-escolar estiveram envolvidas 38 turmas, representadas por 534 alunos e 34

educadores. No município da Batalha não foram identificadas turmas para

participação nas ações de empreendedorismo do pré-escolar. No 1º ciclo do ensino

básico estiveram envolvidas 36 turmas, representadas por 697 alunos e 38

professores. No município de Castanheira de Pera não foram identificadas turmas

para participação nas ações de empreendedorismo do 1º CEB. --------------------------
0 CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.

13. Rede Intermunicipal de Bibliotecas: Conriirso Nacional de Leitura -

Fase Intermunicipal - email anexo -----------------------------------------------

']}
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Presente emai/óo município da Marinha Grande, referente ao Concurso Nacional de

Leitura, organizado anualmente pela DGLAB, justificando a impossibilidade de ser

anfitrião da iniciativa Concurso Nacional de Leitura - Fase Intermunicipal, edição de

2020 (em abril ou maio). À semelhança de anos anteriores, pretende-se que um dos
10 municípios da CIMRL possa acolher a fase intermunicipal do concurso, com a

participação dos representantes vencedores de cada um dos níveis de escolaridade
na fase concelhia (evento que já se realizou na Batalha, em 2018, e em Pedrógão

Grande, em 2019), para que a DGLAB possa enviar o convite formal ao respetivo

município. --------------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.E DELIBEROU, POR

ACORDO DAS PARTES, QUE O ENCONTRO TENHA LUGAR NO MUNICIPIO DE LEIRIA.

14. Projeto MONTCLIMA SUDOE - Reunião de Arranque do projeto em

JACA - ponto de situação -------------------------------------------------------

Presente comunicação sobre a reunião de arranque do projeto MONTCLIMA

SUDOE que decorreu no passado dia 19 de setembro em Jaca, Huesca, Spain - doc.

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.

15. AVISO N.O CENTRO-14-2019-11 - Análise da oportunidade de

apresentação de candidatura (Ponto de situação - inf Municípios) --------
No que se refere ao Aviso em concreto destaca-se, como condição específica de
acesso, o grau de maturidade mínimo para os investimentos a candidatar: 2.1,

Aprovação do(s) caderno(s) de encargos e respetivo(s) orçamento(s) discriminado(s),

no caso de investimentos referentes a fornecimento de bens e serviços; 2.2

Aprovação do projeto de execução (arquitetura e especialidades, quando aplicável)
aprovado, no caso de investimentos referentes a empreitadas de obras públicas. As
candidaturas carecem de parecer prévio da Autoridade Nacional de Emergência e
Proteção. --------------------------------

Neste contexto, foi solicitado à CCDRC esclarecimento no que se refere à

elegibilidade dos Municípios enquanto executores das tipologias de investimento B).

O CI deverá definir a estratégia subjacente à candidatura, atendendo ao vasto leque

e diversidade de equipamentos que cada Município pretende adquirir neste contexto.

7 Municípios responderam a esta solicitação --------------------------------------------------

0 CONSELHO INTERMUNICIPAL DELIBEROU QUE SEJA FORMALIZADA A

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA, COM O APOIO TÉCNICO DO RESPONSÁVEL DA
PROTEÇÃO CML DO MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS.-------------------------------------



MAIS DELIBEROU QUE SEJA AFERIDA A POSSIBILIDADE DOS MUNICÍPIOS SE
CONFIGURAREM ENTIDADES EXECUTORAS DOS INVESTIMENTOS REFERENTES À

TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO FÍSICO - EMPREnADAS DE OBRAS REFERENTES

AOS PONTOS DE ÁGUA.--------------------------------------------------------------------------

16. RelatÓrio Semestral ROC --------------------------------------------------
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Presente relatório semestral elaborado pelo ROC da CIMRL --------------------------------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.--------------------------------

17. Aquisições informáticas AIRC ----------------------------------------------

Conforme deliberado pelo CI, foi efetuada consulta com inclusão de programa de

faturação, cujo valor total ascende a 6.338,00€, a que acresce o valor do IVA. --------
0 CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR

POR UNANIMIDADE A AQUISIÇÃO DOS PROGRAMAS PROPOSTOS. ----------------------
O SENHOR VICE PRESIDENTE DA CIMRL, PAULO BATISTA DOS SANTOS, NÃO SE
ENCONTRAVA PRESENTE NO MOMENTO DA PRESENTE DELIBERAÇÃO.
18. Comissão da Igualdade de Género - Protocolo de Cooperação para a
Igualdade e não descriminação --------------------------------------------------

Presente ponto de situação da adesão dos municípios e email da Comissão a reforçar
a necessidade de indicação de uma data possível para o ato de assinatura conjunto,
no âmbito da CIMRL. -------------=

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE,

ATENDENDO AO FACTO DE, NESTE MOMENTO, APENAS 05 MUNICÍPIOS DE ANSIÃO
E LEIRIA PRETENDEREM ADERIR AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A
IGUALDADE E NÃO-DISCRIMINAÇÃ0, 05 PROTOCOLOS DEVEM SER SUBSCRnOS
DIRETAMENTE COM 05 MUNICÍPIOS EM CAUSA.

19. Eleição/designação do Presidente do CI da CIMRL - sem doc ----------

Presente proposta de Constituição da mesa do Conselho Intermunicipal da CIMRL

(artº 88 DA LEI 75/2013 DE 9 DE SETEMBRO) -----------------------------------------------

Foi presente ao Conselho Intermunicipal uma proposta de único nome para o cargo
de Presidente da Mesa do Conselho Intermunicipal, decorrente da renúncia do
mandato do Senhor Presidente Raul de Castro: ----------------------------------------------

A proposta apresentada foi votada e aprovada por unanimidade.--------------------------

Após a votação, o Presidente eleito foi investido e tomou posse no cargo em apreço.-

Assim, a partir deste ato eleitoral, a mesa do Conselho Intermunicipal tem a seguinte

co nstitu ição :--------------------------------------------------------

Presidente: Gonçalo Gordalina Lopes -----------------------------------------------------------
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Vice-Presidente: Paulo Jorqe Batista dos Santos ---------------------------------------------

Vice-Presidente Célia Marqarida Marques

20. Outros assuntos de Interesse -----------------------------------------------

21. Reunião com Pedro Machado - TCP ----------------------------------------

A PEDIDO DO CI DA CIMRL, O PRESIDENTE DA TURISMO DO CENTRO REUNIU COM

05 PRESIDENTES DESTA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL, NO SENTIDO DE

ANALISAR AS DIVERSAS POSSIBILIDADES DE COLABORAÇÃO, TENDO SIDO
SOL?CnADO QUE A TURISMO DO CENTRO ASSUMA UM MAIOR COMPROMISSO DE

APOIO PARA COM A REGIÃO DE LEIRIA, SOBRETUDO NA MAJORAÇÃO A NOVOS
EVENTOS DOS TERRnÓRÍOS DE BAIXA DENSIDADE DESTA COMUNIDADE.-----------

NO QUE SE REFERE À PARTICIPAÇÃO DA CIMRL, O CONSELHO INTERMUNICIPAL
ASSUMIU QUE IRIA PARTICIPAR NA EDIÇÃO DE 2020, APENAS EM ARTICULAÇÃO E
EM PARCERIA COM A TURISMO DO CENTRO.-------------------------------------------------

22. PrÓxima reunião --------------------------------------------------------------

A PRÓXIMA REUNIÃO SERÁ OPORTUNAMENTE AGENDADA PELO SENHOR

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO. -------------

Concluída a reunião, o Sr. Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal, Paulo Batista

dos Santos, deu esta por encerrada, pelas dezanove horas, da qual para constar, se

Iavrou a presente Ata, aprovada em Minuta, que vai ser assinada pelos presentes na

reu nia o.--------------------------------.=--------f----------------------------------------------------
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