
ATA N.08/2019

ATA DA REUNIÁO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA CIMRL

Aos oito dias do mês de julho do ano de 2019, reuniram na sala de reuniões do

Restaurante o Manjar do Marquês, sito em Pombal o Conselho Intermunicipal da

Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, constituído pelos Presidentes das

Câmaras Municipais que a integram, designadamente: ---------------------------------------
I

Presidente: Raul Miguel de Castro

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

Vice-Presidente: Célia Margarida Marques

E Vogais: Diogo Mateus, Alda Carvalho, Jorge Abreu, Valdemar Alves e Jorge Vala.------

Jorge Paulo Fernandes esteve presente em representação do Senhor Presidente do

Município de Ansião, José AntÓnio-------------------------------------------

Carlos Caetano esteve presente em representação da Senhora Presidente do Municipio
da Marinha Grande Cidália Ferreira. --------------------------------------------------------------

l
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A reunião teve ifücio às lOh00m, 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:

1.- Ponto de situação projetos Pacto - SI2E e projetos Municipais - doc ------

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

Relativamente ao ?. --------------------------------------------------------------------------

- 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. 45 Candidaturas já estão contratadas e 23 estão em fase de

execução.------

- 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.------------

Foram remetidos em 15.02.2019 pela AG CENTRO 2020 para a EAT 41 processos para

análise após audiência prévia. No início de abril, todos os processos foram analisados e

remetidos para a AG CENTRO 2020 para decisão final.----------------------------------------

Página 1 de 10
l



CN=»-=çW
A AG do CENTRO 2020 remeteu aos beneficiários em 11 de abril de 2019 a decisão

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

Nesta data, 26 candidaturas já estão contratadas e 9 estão em execução.-----------------

- 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 a AG CENTRO 2020 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, 15 candidaturas já estão contratadas e 2 estão em execução.----------------

No âmbito das 3 fases SI2E, e até esta data, foram analisados 25 pedidos de

reprogramação e 33 pedidos de pagamento. --------------------------------------------------

Estão, nesta data, em carteira na EAT da CIMRL para análise 2 pedidos de pagamento

e 2 análises de candidaturas após AP;

De relevar que em reunião na CCDRC em 05.06.2019, esta informou que a CCDRC vai

passar a analisar 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; ? - 4 candidaturas e

1 pedido de pagamento em análise; j?. : 2 processos de alteração em análise; PI
!!Q3.: 6 processos de alteração, 1 candidatura, 1 processo de verificação no local e 1

pedido de pagamento em análise. -------------
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE SE

FORMALIZE COM A MAIOR BREVIDADE, A FIM DE SE PODER DAR SEGUIMENTO A

ESTE PROCESSO. ------------------------------------------------------------------------------------

2 - RGPD - Reunião com os Municípios no dia 1 de julho------------------

A pedido do Sr. Presidente do Município de Pombal, foi inserido o ponto acima referido.

ABORDADA A QUESTÃO REFERENTE AO PROJETO ACIMA REFERIDO, E TECIDOS
ALGUNS COMENTÁRIOS ACERCA DA REUNIÃO OCORRIDA NO PASSADO DIA UM DE

JULHO, O CONSELHO INTERMUNICIPAL DELIBEROU, NO QUE SE REFERE À
METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO RGPD NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS, QUE
DEVERÁ SER RESPEnADA A ORDEM ALFABÉTICA, APENAS SE PROCEDENDO À TROCA
DE ALVAIAZERE COM PORTO DE MÓS-
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3. Projeto Educa& Cloud - Reprogramação------------------------------4---
No seguimento das comunicações já remetidas ainda não foi submetid,
reprogramação do projeto devido à falta de elementos (mail de 26 de junho de 2i

por parte dos MunicÍpios de Castanheira de Pêra, Marinha Grande e Pedrogão Grande.

A resposta com os dados (folha de excel já trocada diversas vezes) da reconfiguração

financeira dos investimentos a realizar, em função do ajustamento aprovado em

reunião de CI, é crucial para o avanço da reprogramação, que já tem um atraso
considerável.---------------------

0 CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU AVANÇAR

CONFORME FIXADO, DEVENDO SER APRESENTADA A REPROGRAMAÇÃO COM A
MAIOR URGÊNCIA, SOLÍCrTANDO-SE AOS MUNICÍPIOS QUE DISPONIBILIZEM 05
DADOS NECESSÁRIOS PARA O EFEnO. ---------------------------------------------------------

4 - Grupo de Trabalho SNIG Local - Nomeação de um político e um técnico

em representação da CIMRL --------------------------------------------------------

Conforme solicitado pela ANMP, o CI deve nomear um político e um técnico em

representação da CIMRL, para integrar o grupo de trabalho SNIG Local da ANMP------
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU COMUNICAR

À DGT QUE 05 REPRESENTANTES DA CIMRL NO REFERIDO GRUPO DE TRABALHO,
SÃO O PRESIDENTE JORGE VALA E O TÉCNICO VALÉRIO ANTÓNIO-----------------------

5 - Federação Minha Terra - Pacto para o desenvolvimento - doc-------------

Presente Pacto para o desenvolvimento proposto pela Federação Minha Terra,

propondo a sua subscrição-------------------------
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU INFORMAR

QUE SE CONSIDERA QUE ESTE ASSUNTO DIZ RESPEnO ÀS ASSOCIAÇÕES DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL ADAE, PINHAIS DO ZEZERE, E TERRAS DE SICÓ ---------
6 - Aiitoridade de Transportes - Regime Jurídico do Serviço Público de

Transporte de Passageiros (RJSPTP) (Lei n0 52/2015), de 9 de Julho.---------

a) Aquisição de serviços para a implementação do Regime Jurídico do
Serviço Público de Transporte de Passageiros - RJSPTP (Lei n0 52/2015, de

9 de Julho), na modalidade "chave-na-mão" - Autorização de

subrontratarão. ----------------------------------------------------------------------

Presente informação de serviço n0 98/2019, a informar que o pedido da

Sérvulo&Associados, Sociedade de Advogados, RL, para a subcontratação para a VTM-

J
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Consultores em Engenharia e Planeamento, LDA, cumpre todos os requisitos legais

aplicáveis, propondo que o mesmo seja autorizado.----------------------

0 CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU AUTORIZAR,

CONFORME SOLJCnAÇÃO EXPRESSA, A SUBCONTRATAÇÃO PELA
SÉRVULO&ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS,RL DA VTM-CONSULTORES EM
ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA. -------

b) Implementação do RJSPTP - pedido de informação aos municípios e aos
operadores. -------------------------------------------------------------------------

Presente pedído de informação remetido pela empresa Sérvulo, para a implementação

do RJSPTP. Considerando a criticidade da informação para a implementação do

RJSPTP, propõe-se que os municÍpios e os operadores sejam informados da

necessidade de fornecerem os dados no prazo máximo de 10 dias. Propõe-se ainda

que os municípios procedam à indicação de um interlocutor técnico para

acompanhar a implementação do RJSPTP.---------

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

c) Fundo para o Serviço Públíco de Transportes - Avaliação da

candidatura aprerentadi ao aviso 2/2019 - Apoio à capacitação das
autoridades de transportes - audiência prévia.------------------------------------------

Presente avaliação do mérito da candidatura acima referida com vista ao financiamento

do contrato com a Sérvulo&Associados, Sociedade de Advogados, RL para a

implementação do RISPTP. A candidatura teve uma pontuação de 91 pontos, tendo

sido aprovado o financiamento de 40.778,0 € que corresponde a 75º/o do valor total do

contrato com a Sérvulo&Associados (54.370,0€). O IVA é não elegível. Para
con heci m e nto,------------------------------------------------------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.

7. Aquisição de Programa de fatiirarão da AIRC - sem doc----------------------

Atendendo à necessidade de faturar os FEEs da Central de Compras e as rendas em

função do contrato de concessão com a Servilusa, solicita-se autorização para

aquisição do Programa de faturação da AIRC, Base de Dados instalada na CIMRL-------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR A

AQUISIÇÃO DO PROGRAMA, NOS TERMOS PROPOSTOS.------------------------------------
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O SENHOR PRESIDENTE púuío BATISTA ESTEVE AUSENTE DA VOTA(;?O Q!E LEVOU
Á APROVAÇÃO DA PRESENTE AQUISIÇAO ------------------------------------------

.., l

a) "Educação para a Saúde" - sem doc --------------------------------------------

Procedimentos de aquisição de recursos e material pedagógico estão em fase de

RelatÓrio Preliminar - Inf. Serviço n0 15/2019 e 18/2019, respetivamente, já aprovadas

pelo C.I.-------------------------------------------------------....?????????????????.??..?...

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E REnEROU AS REGRAS EM

CURSO REFERENTES À NECESSIDADE DE SUBMETER AO CI TODOS 05

PROCEDIMENTOS.

3'/'í
b) Aquisição de equipamento interativo (tablets), software de

aprendizagem e colaboração e sofhívare de gestão de equipamentos e

monitorização de trabalho, no âmbito do Plano Integrado e Inovador de

Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), para os 10 municípios da CIMRL -

Procedimento CPI/2019 - sem doc-

Está em fase de análise de propostas, tendo sido recebidas duas propostas.--------------

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

Atividade 7 - "Observatório da CIMRL" - sem doc ------------------------c)

No dia 03/06/2019 realizou-se a 1ª reunião para definição dos pré-requisitos inerentes

à criação do "Mapa de navegação do Observatório para a Educação da CIMRL", tendo

estado presentes os técnicos da Edubox e as técnicas do IPLeiria, que acompanham a

monitorização e avaliação do trabalho efetuado pelas equipas multidisciplinares, no
âmbito do PICIE. A CIMRL enviou à Edubox, no dia 11/06/2019, os documentos

solicitados: grelha de indicadores, definida em candidatura (e que consta dos relatórios
do IPLeiria); indicação das 7 atividades do PIICIE; e informação sobre o guião/roteiro
"À Descoberta da Região de Leiria", corresponde às visitas de estudo, que se
enquadram na atividade 3 "Descobrir a Região de Leiria", para que as inscrições dos

agrupamentos possam ser efetuadas através desta plataforma; logÓtipos inerentes ao

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

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO-----------------------------------
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d) Seminário: - doc-----

No)eguimento das ações previstas em candidatura, objeto de apresentação às equipas
multidisciplinares e senhores vereadores da educaçao, em 12/09/2018, e a

apresentação pública do projeto, no dia 09 de outubro de 2018, na Batalha, e após

este assunto ter constado da OT de 08/03/2019, procedeu-se à elaboração do

Programa do mesmo. Foram realizadas diversas reuniões com os parceiros: os 3

CFAE's da Região de Leiria (para acreditação desta ação para professores), a

GesEntrepreneur (entidade a quem foi adjudicado o projeto de Empreendedorismo,

que contempla a realização de um ColÓquio, que está integrado neste seminário) e o
Centro de Respostas Integradas de Leiria (no âmbito da Mostra "Like Saúde" que tem

vindo a realizar-se nos 4 municípios (Batalha, Leiria, Pombal e Porto de Mós) onde o

projeto já estava a ser implementado e também no âmbito do alargamento deste

projeto aos restantes municípios associados para implementação da atividade do PICIE

"Sucesso + Ativo - Educação para a Saúde". Após contactadas diversas entidades para

participarem no Seminário, inclusive a Fundação Champallimaud, e no seguimento da

indisponibilidade de algumas das agendas, foi elaborado o Programa do Seminário,
construÍdo em função das disponibilidades dos diversos oradores e das temáticas que

estão na base das atividades do PICIE aprovado pelo Centro 2020.

Estão inscritos 600 participantes para o Seminários (inscrições recolhidas pelos 3

CFAE e pela CIMRL). As despesas inerentes ao seminário estão aprovadas no âmbito

da candidatura, na rubrica 7: "Encargos com a promoção de encontros e seminários",

Tipologia de Despesa (n0 2 artigo 33 do RE CH), alínea d) "Encargos com a realização

de capacitação, encontros, seminários, intercâmbios, workshops, exposições e estudos

de diagnóstico e avaliação", e dizem respeito a 4 coffee break (2 dias), almoço dos

oradores (dia 11/07) e almoço dos dinamizadores dos workshops (dia 12/07), que

aceitaram participar neste Seminário a título gracioso. Alguns destes intervenientes

solicitaram apenas o pagamento das despesas de deslocação (combustível e

portagens) e um dos íntervenientes, da Fundacion EDEX - Espanha, com Protocolo de

colaboração assinado com a CIMRL no âmbito do PICIE (Programa "A Aventura da

Vida" a ser implementado a partir do início do próximo ano letivo), questionou a

possibilidade do pagamento de despesas sendo apenas considerado o alojamento -

Inf. Serviço 100/2019. ------------------------------------------------------------------------------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO----------------------------------
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9. Empreendedorismo - Ensino Secundário e Profissional - sem doc------j-
À semelhança do ano letivo 2018/2019, não existe, de momento, qualquer aviso
permita candidatar o projeto a fundos comunitários. Atendendo ao historial do projeto
na CIMRL, com implementação de ações de empreendedorismo nas escolas desde

2013, atendendo também ao Concurso Regional da CCDRC, que se realiza anualmente

com as 8 CIM da Região Centro, e cujo local e dia já estão definidos para o próximo
ano letivo - Castelo Branco, dia 05 de junho de 2020 - solicita-se ao CI que delibere no

sentido de autorizar ou não, a abertura de procedimento, para implementação deste

projeto no ano letivo de 2019/2020, nos termos semelhantes ao projeto do ano
a nteri or. -----------------------------------------------------------?.... ..?? ??? ??????? ....????????....

'Í
7

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE SE

AGENDE UMA REUNIÃO TÉCNICA COM A SENHORA PRESIDENTE DO MUNICÍPIO DE

ALVAIÁZERE, NO SENTIDO DE SE PREPARAR/CONCEBER O PROCESSO REFERENTE
AO PROJETO DE EMPREENDEDORISMO --------

%,f-õ

10. Cprev 19/2019 - Aquisição de serviços de workshops, ateliers,

espetáculos para crianças, magia de rua e Festival Intermunicipal de Magia

da Região de Leiria no âmbito do proipto Região de Leiria - Rede Cultural a
decorrer nos 10 municÍpios da CIMRL. - doc--------------------------------------

Atendendo que foram convidadas várias entidades conforme deliberado na última
reunião do CI do passado dia 14/06/2019, apenas uma apresentou proposta que foi a
Escola de Magia do Porto, a API - Associação Portuguesa de Ilusionismo, informa que
não dispõe de tempo suficiente para apresentar proposta, reconhecendo a importância
do projeto. A empresa Luís de Matos Produções Lda, teceu comentários desabonatÓrios
acerca do processo, durante o procedimento tendo sido dada a respetiva resposta em

anexo -------------------------------------------------------------------------------------------------

Neste contexto, solicíta-se ao CI que decida se pretende que o processo avance e se

efetue a adjudicação à única proposta recebida ou se se anula o procedimento e se se

altera o objeto do procedimento, conforme hipótese colocada na última reunião do CI.

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QuE SE

NOTIFIQUE A ÚNICA EMPRESA CONCORRENTE, NO SENTIDO DE A CONVIDAR A
MELHORAR O PREÇO DA PROPOSTA APRESENTADA, COM VISTA À SUA
ADJUDICAÇÃO. ------------------------.
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11. Projeto Patrimo'me"' Natural - Candidatura'CCDRC - ponto d?
situação - doc ------------------------------------------------------------------------

A CCDRC pediu esclarecimentos acerca da sobreposição de investimentos definidos na

candidatura da CIMRL e que coincidem com investimentos dos projetos autónomos dos

Municípios Alvaiázere/Ansião e de Porto de Mós, inscritos no Pacto. Havendo esta

coincidência a CCDRC propôs, sob pena de não aprovarem alguns investimentos se as

candidaturas continuarem separadas, a fusão dos projetos autÓnomos dos Municípios

com este projeto da CIMRL, uma vez que os Municípios também são executores no

projeto da CIMRL. Deste modo assegura-se a não sobreposição de alguns

investimentos (estudos, sinalética, grafismos, elementos de comunicação.) e a CIMRL

assegure as tipologias de investimento comuns. Email da CCDRC ---

Propõe-se que os Municípios analisem a situação e, caso assim o entendam, se agende

uma reunião de esclarecimentos com a CCDRC, a CIMRL e os Municípios Envolvidos.---

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU SOL?CnAR O

AGENDAMENTO DE UMA REUNIÃO, COM A CCDRC, A CIMRL E 05 PRESIDENTES DOS
MUNICÍPIOS DE ALVAIAZERE, ANSIÃO, PORTO DE MÓS CARATER DE URGÊNCIA. -----

12. Procedimento CPrev9/2019 (Aquisição de Suporte e Marmtpnrão

de plataforma Mobile para Smartphones e Tablets - APPs 9 MunicÍpios) -
doc----------------------------------------------------------------------------------------------------

Presente proposta de aprovação do projeto de decisão, da minuta de contrato e da

repartição de custos (informação e minuta de protocolo).-----------------------------------

0 CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR

POR UNANIMIDADE A PROPOSTA APRESENTADA.--------=

13. Procedimento CPrevlO/2019 (Aquisição de serviços de comunicações

de Voz e Dados) - doc--------------------------------------------------------------

PONTO REnRADO DA ORDEM DE TRABALHOS.----------------------------------------------

VOLTA À PRÓXIMA REUNIÃO, COM REnFÍCAÇÃO DA POPuLAÇÃ0 ----------------------

14. Procedimento ADS 77/2019 (Aquisição de Módulos de Potência e

Baterias para UPS APC do Datarpntpr)

Presente informação de serviço nº 97/2019, referente ao pedido de autorização de

abertura de procedimento para Aquisição de MÓdulos de Potência e Baterias para UPS
APC do Datacenter-
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0 CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU e(nuúa o
PROCEDIMENTO, DEVENDO SER CONSULTADAS OUTRAS ENTIDADES P, M

DAS PROPOSTAS.

15. Lexus - Proposta de projeto formativo-------------------------------------

Presente pela empresa Lexus, para avaliação do CI, uma proposta para o eventual

desenvolvimento de um Projeto que possa ser colocado em procedimento, para

submeter ao aviso Centro 63-2019-06 - formação/ação.-------------------

0 CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO---------------------

NO CONTEXTO FORMATIVO, DELIBEROU AGENDAR REUNIÃO COM O FEFAL, TENDO
POR OBJEnVO FORMALIZAR UMA EVENTUAL CANDIDATURA PARA FORMAÇÃO NO
ÂMBffO DA CIMRL, APÓS EFETUAR O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE
FORMAÇÃO, JUNTO DOS MUNICÍPIOS, ASSOCIADOS-------------------------------------- -5"'i
16. Procedímento volta a Portugal em Bicicleta-----------------------------

Presente informação de serviço n0 91/2019, referente ao projeto de decisão e

proposta de minuta de contrato, Relativos à 81ª Volta a Portugal em Bicicleta -
Percurso no território da CIMRL

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR O

PROJETO DE DECISÃO.

MAIS DELIBEROU APROVAR A PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO

DELIBEROU AINDA PATROCINAR AS BOAS VINDAS DA CARAVANA DA VOLTA A

PORTUGAL NA CHEGADA A LEIRIA, COM A OFERTA DE PRODUTOS LOCAIS.--------

PARA O EFEnO, DEVERÁ SER COLOCADO UM ROL UP, ONDE SEJA IDENTIFICADA A
OFERTA DA CIMRL.------------------------------------------------------------

17. Outros assuntos de Interesse---------------------------------------------

a) Central de Compras da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria -

acordo quadro para o fornecimento de refeições escolares--------------------

Tendo em conta a "publicação do Decreto-Leí n.0 21/2019, de 30 de janeiro, que

concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e

para as entidades intermunicípais no domínio da educação, o fornecimento de

refeições em refeitórios escolares dos estabelecimentos dos 2.0 e 3.O ciclos do ensino

básico" e do ensino secundário passa a ser gerido pelos municípios, dever-se-á
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equacionar a possibilidade de iniciar um procedimento neste contexto, no âmbito da

Central de Compras da CIMRL

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE SEJA

ORGANIZADO UM GRUPO DE TRABALHO CONSmUÍDO POR UM REPRESENTANTE

DA CM BATALHA - ECONOMISTA CARLOS MONTEIRO, DA CM CASTANHEIRA DE

PERA - ENGENHEIRO ALIMENTAR JOÃO PAULO E REPRESENTANTE DA CIMRL, A
FIM DE SE DEFINIREM AS EMENTAS PARA 05 PRÓXIMOS PROCEDIMENTOS NO

ÂMBnO DA CENTRAL DE COMPRAS-----------------------------------------------------------

18. PrÓxima reunião-------------------------------------------------------------

A PRÓXIMA REUNIÃO FICOU AGENDADA PARA O DIA TRINTA DE JULHO DE DOIS

MIL E DEZANOVE, ÀS IOHOOM, NA SEDE DA CIMRL, EM LEIRIA

Concluída a reunião, o Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal, Raul Miguel de

Castro, deu esta por encerrada, pelas catorze horas, da qual para constar, se lavrou a

presente Ata, aprovada em Minuta, que vai ser assinada pelos presentes na reunião.
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