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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA CIMRL  

Ata 14/2020 

Videoconferência e presencial 

 

Aos catorze dias do mês de julho, do ano de dois mil e vinte, com recurso a 

videoconferência, reuniu o Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região 

de Leiria, constituído pelos Presidentes das Câmaras Municipais que a integram, 

designadamente: - 

Presidente Gonçalo Lopes (presencial) ------------------------------------------------------------ 

Vice-Presidente: Paulo Batista dos Santos (presencial) ----------------------------------------- 

Vice-Presidente: Célia Margarida Marques (presencial) ----------------------------------------- 

E Vogais: Jorge Abreu, Jorge Vala (presencial), Alda Carvalho, Diogo Mateus, Valdemar 

Alves e António José.------------------------------------------------------------------------------------------- 

A reunião teve início às 15h00 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:------------------

Como ponto prévio à Ordem de Trabalhos, teve lugar uma reunião com Catarina Valente, 

responsável da Spira, tendo por objetivo analisar a viabilidade e as condições de levar a cabo 

na Região de Leiria a Bienal Ibérica do Património Cultural – AR&PA. --------------------------------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL DELIBEROU SOLICITAR À AR&PA A APRESENTAÇÃO DE UMA 

PROPOSTA REVISTA, MAIS DIGITAL, APENAS QUE CONTEMPLE OS 10 CONCELHOS DA CIMRL, 

ENVOLVENDO, TAMBÉM, AS ENTIDADES CULTURAIS DOS CONCELHOS ASSOCIADOS.----------

MAIS DELIBEROU QUE SEJA REVISTO O ORÇAMENTO E QUE ESTE SE POSSA CIFRAR EM 

CERCA DOS 200 MIL EUROS, COM A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DETALHADAS E 

ESPECIFICADAS. 

DELIBEROU AINDA SOLICITAR À AR&PA A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS QUE INTEGREM A BASE 

DE UMA CANDIDATURA QUE ESTA ENTIDADE POSSA CRIAR COM ESTA PROPOSTA DE 

PROJETO, PARA SUBMETER AO AVISO DE CONCURSO – “CULTURA EM REDE”, CUJO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA É O DIA 30.08.2020. NESTE CONTEXTO, A AR&PA 

DEVE PREPARAR A CANDIDATURA PARA SER OBTIDO FINANCIAMENTO PARA A REALIZAÇÃO 
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DO EVENTO, CUJO PROMOTOR E EXECUTOR SERÁ A CIMRL, EM PARCERIA COM OS 

MUNICIPIOS ASSOCIADOS, ADQUIRINDO OS SERVIÇOS À AR&PA.----------------------------------- 

FICOU ASSIM DECIDIDO QUE, CASO A CANDIDATURA PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO 

EVENTO NÃO SEJA APROVADA, DEVERÁ ESTE ASSUNTO VOLTAR À MESA DAS NEGOCIAÇÕES 

COM O C.I. PARA ANALISAR FORMAS ALTERNATIVAS DE LEVAR A CABO A INICIATIVA EM 

2021, EM LEIRIA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 1 -Aprovação da ata da reunião anterior – ata 13 – doc ----------------------- 

A QUAL FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. ----------------------------------------------------------- 

GES – GABINETE ECONOMICO E SOCIAL DA REGIÃO DE LEIRIA----------------------- 

PONTO 2 - M11 GESRL – Promoção de Destino Turístico Seguro - ponto de situação 

No âmbito da Medida M11, da responsabilidade da CIMRL, o ponto de situação das atividades 

executadas é o seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------- 

 Criação de imagens postais - adjudicação da proposta da Slideshow, para criação de 20 

imagens (75€/imagem + iva):----------------------------------------------------------------------- 

o apresenta-se ao C.I. uma proposta de várias imagens de cada concelho, para 

cada um selecionar 2 imagens por Município;-------------------------------------------- 

o após seleção das imagens, a Slideshow faz o conceito gráfico, com inserção de 

logótipo “Tudo Incluído + Seguro”.-------------------------------------------------------- 

 Anúncios Facebook – imagens “postais” criadas + conteúdos escritos:----------------------- 

o Aguarda-se proposta financeira para criação e gestão de anúncios.------------------ 

 Anúncios digitais / publicidade sites: --------------------------------------------------------------- 

o orçamentos para publicidade em sites nacionais, na tabela anexa.------------------ 

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR AS AÇÕES 

REALIZAS E EM EXECUÇÃO. --------------------------------------------------------------------- 

PONTO 2 A) – PLANO DO GABINETE ECONOMICO E SOCIAL DA REGIÃO DE LEIRIA 

Presente para análise e discussão o Plano do Gabinete Económico e Social da Região de Leiria. 

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

PONTO 2 B) – Ponto introduzido pelo Senhor Presidente do CI.-------------------------

Presente proposta oral apresentada pelo Senhor Presidente do CI da CIMRL no âmbito da 

participação desta CIMRL na criação e implementação do Gabinete Económico e Social da 

Região de Leiria em que evidencia ser é fundamental consultoria de comunicação para a 

CIMRL, para apoio específico às atividades relacionadas com a comunicação no âmbito da 

participação no Gabinete Económico e Social da Região de Leiria e assessoria de comunicação, 

uma vez que este processo constitui uma forma de comunicação institucional do Gabinete, mas 

também da CIMRL, pelo valor total de 3600,00€, a que acresce o valor do IVA em vigor e 
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duração de 2 meses (julho e agosto), sendo que esta despesa deve ser suportada a cada dois 

(2) meses pelo IPL, pela Nerlei e pela CIMRL.------------------------------------------------------------- 

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR A 

PROPOSTA APRESENTADA PELO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO 

INTERMUNICIPAL E ASSIM O VALOR PROPOSTO E 3600,00€ (A QUE ACRESCE O 

VALOR DO IVA) REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO.--------- 

CANDIDATURAS ----------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 3 – Aviso de Concurso para apresentação de candidatura Centro 60-2020-

03 SAAC – Sistema de Apoio a Ações Coletivas “Promoção do Espírito Empresarial” 

No âmbito do Programa de Empreendedorismo nas Escolas da Região de Leiria, que vem 

sendo implementado desde 2013, existe a possibilidade da CIMRL efetuar candidatura ao 

aviso nº Centro 60-2020-03 SAAC – Sistema de Apoio a Ações Coletivas “Promoção do Espírito 

Empresarial”.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A submissão da candidatura deverá ser efetuada até 31/07/2020 e “os projetos têm que ter 

início a partir da data de submissão de candidatura, não podendo ter uma duração superior a 

24 meses” (ou seja, anos letivos 2020/2021 e 2021/2022), não sendo “elegíveis projetos cujo 

apoio público não exceda 100.000 euros”.----------------------------------------------------------------

Nestes mesmos pressupostos, a CIMRL efetuou candidatura ao programa de 

empreendedorismo em 2015/2016, para 1 ano de execução, projeto que foi aprovado pela 

Autoridade de Gestão e totalmente executado. Desde essa data, a CIMRL tem vindo a 

implementar o programa de empreendedorismo anualmente, embora sem qualquer 

financiamento comunitário.----------------------------------------------------------------------------------

Face ao exposto, propõe-se que o Conselho Intermunicipal da CIMRL delibere no sentido de 

ser apresentada candidatura ao aviso nº Centro 60-2020-03 SAAC – Sistema de Apoio a Ações 

Coletivas “Promoção do Espírito Empresarial”, incluindo, para além do público alvo, do ensino 

secundário (regular e profissional) os alunos do 3º ciclo, conforme vontade já expressa 

pelo C.I. em 2019.---------------------------------------------------------------------------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE SE PREPARE E 

APRESENTE A CANDIDATURA NOS TERMOS PROPOSTOS. ------------------------------------------- 

AUTORIDADE DE TRANSPORTES --------------------------------------------------------------------- 

PONTO 4 - Proposta de Minuta de autorização para a Exploração de Transporte de 

Passageiros Flexível (TPF) - Decreto-Lei nº 60/2016, de 8 de setembro -------------- 

Presente, para aprovação, nos termos e para os efeitos previstos na Lei n.º 52/2015, de 9 de 

junho, e do Decreto-Lei nº 60/2016, de 8 de setembro, a Minuta de autorização para a 
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exploração de Transporte de Passageiros Flexível, adiante designado TPF. ----------------

Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. nos termos dos artigos 4º a 10º, do RJSPTP, a prestação de TPF está sujeito a 

autorização pela autoridade de transportes, quando a iniciativa de explorar o serviço 

pertence ao operador, devendo a autorização conter no mínimo os direitos e deveres 

do operador, a descrição objeto da autorização, o tarifário e o sistema de cobrança, 

prazo de vigência e as condições de modificação e cessação;-------------------------------- 

2. existem, na Região de Leiria, alguns serviços de TPF (Gira Batalha, TRIBUS), de 

iniciativa dos operadores, de natureza municipal, que irão ser incluídos no processo de 

contratualização em curso, pelo que é do interesse público que a exploração do serviço 

seja autorizada;-------------------------------------------------------------------------------------- 

3. a CIMRL é a autoridade de transportes competente para a emissão das referidas 

autorizações, em virtude das competências próprias (para os serviços intermunicipais) 

e das competências delegadas pelos municípios (para os serviços municipais);----------- 

Propõe-se que, nos termos e para os efeitos previstos na Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, e do 

Decreto-Lei nº 60/2016, de 8 de setembro, seja aprovada a minuta de autorização para a 

exploração de Transporte de Passageiros Flexível, e que a mesma seja emitida para todos os 

serviços de TPF em exploração na Região de Leiria.---------------------------------------------------- 

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR A MINUTA 

PROPOSTA, PARA SER EMITIDA EM CONCRETO AOS SERVIÇOS DA GIRA BATALHA E 

TRIBUS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 5 – PICIE: Reprogramação do projeto para prorrogação, até fevereiro de 

2021 (6 meses), conforme OT nº 2/2020 do FSE ---------------------------------------- 

No seguimento da reunião de 08/07/2020, com a presença dos senhores vereadores da 

educação e dos técnicos(as) das equipas multidisciplinares do PICIE, para apresentação de 

balanço das ações efetuadas no 3º período do ano letivo de 2019/2020 (relevando-se as 

atividades executadas durante o período de confinamento) e dos resultados globais das 

intervenções efetuadas pelas mesmas nos últimos 2 anos letivos, ficou expressa pelos 

senhores vereadores “a absoluta necessidade de dar continuidade a este projeto” que, no 

âmbito da implementação das atividades da candidatura, termina em 31/08/2020.---------------

A Orientação Técnica nº 2/2020 do FSE, de 26/05/2020 (“Medidas relativas à crise de saúde 

pública COVID-19”) vem permitir a prorrogação do projeto PICIE, pelo período de 6 meses, 

conforme ponto 3.4 Reprogramação de projetos (3.4.1 e 3.4.3) – OT nº 2/2020, em anexo.---

De referir que na atual candidatura foi proposto pelos senhores vereadores da educação, e 

deliberado favoravelmente pelo C.I., a extinção dos contratos das atividades que foram 

suspensas por via da pandemia. Neste contexto, existem cerca de 300.000,00€ para alocar às 
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equipas multidisciplinares (10 municípios / 37 técnicos), valor que apenas poderá manter as 

respetivas equipas até fevereiro de 2021.-----------------------------------------------------------------

Neste contexto, os senhores vereadores da educação solicitaram que conste no memorando 

da referida reunião “um apelo ao Conselho Intermunicipal para haver capacidade de assumir a 

continuidade do projeto, pelo menos, até ao final do ano letivo de 2020/2021” e disseram 

ainda ser “fundamental que se prepare desde já o futuro, a partir de fevereiro de 2021, para 

que haja continuidade do projeto, apelando ao Centro 2020 a continuidade do apoio com a 

abertura de um novo aviso”.--------------------------------------------------------------------------------

Mais informaram que nos Conselhos de Educação, a mais-valia deste projeto e o trabalho 

concreto das equipas multidisciplinares no terreno têm sido sempre reforçadas, pelo que se 

anexa o memorando da respetiva reunião, bem como depoimentos de alguns Diretores de 

Agrupamentos de Escolas.-----------------------------------------------------------------------------------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE SE 

MANTENHAM AS MESMAS VALÊNCIAS DO PROJETO, PELO MENOS ATÉ FINAL DO ANO 

LETIVO 2020/2021.-------------------------------------------------------------------------------------------

MAIS DELIBEROU QUE SEJA PREPARADA E APRESENTADA A REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 

E TEMPORAL JUNTO DO CENTRO 2020, PEDINDO-SE, DESDE LOGO, PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO ATÉ FEVEREIRO de 2021 E REFORÇO FINENCEIRO.-------------------------------------------

DELIBEROU AINDA QUE SE ALERTE A AUTORIDADE DE GESTÃO PARA A NECESSIDADE 

ABSOLUTA DE MANTER AS EQUIPAS, ATÉ FINAL DO ANO LETIVO 2020/2021, SENDO 

INTENÇÃO DOS SENHORES PRESIDENTES DE TODOS OS MUNICÍPIOS MANTER AS EQUIPAS, 

MESMO QUE NÃO SE VENHA A CONCRETIZAR O APOIO FINANCEIRO PARA O EFEITO. -------- 

PONTO 6 - Aquisição de serviços de implementação de sessões de cinema 

envolvente e sensorial - “Hemispherium Viajante” PICIE - Cancelamento do 

contrato--------------------------------------------------------------------------------- 

Após contacto por parte da CIMRL, tendo em vista o cancelamento do contrato firmado, à 

semelhança do que foi efetuado com os restantes prestadores de serviços, vem a Associação 

Exploratório Infante D. Henrique alegar que “os condicionalismos que se impuseram para 

fazer face à pandemia em curso causada pelo vírus Covid 19 atingiram toda a sociedade 

Portuguesa. De entre as prestações contratuais impossibilitadas de ser cumpridas figuram 

aquelas cujo objeto se esgotou ou se tornou impossível, o que entendemos não ser este o 

caso. O conteúdo contratual firmado entre esta Associação e V. Exas não se esgotou”.----------

Ora, tendo em conta que a CIMRL tem por objetivo dar continuidade apenas ao trabalho das 

equipas multidisciplinares, pelo que é absolutamente necessário abdicar das restantes 

atividades, as quais não podem ser implementadas na presente conjuntura, propõe-se que o 

C.I. aprove a resposta em anexo, a enviar à Associação Exploratório Infante D. Henrique.------
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O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR A 

PROPOSTA DE MINUTA DE RESPOSTA. ------------------------------------------------------------------ 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA ------------------------------------------------------------------- 

PONTO 7 – CPrev 9/2020 - Abertura de procedimento para aquisição de serviços 

para estudo, mapeamento, catalogação e estruturação de pontos de interesse 

natural do território e elaboração e acompanhamento dos respetivos projetos de 

valorização municipal. Candidatura Património Natural. Informação nº 81/2020 --- 

Atendendo à recente aprovação da candidatura “Património Natural”, propõe-se a abertura do 

procedimento base de todo o projeto, pelo prazo de 8 meses, nomeadamente para:-------------

1. Caracterização e Mapeamento do Património Natural para 9 dos 10 municípios associados 

(Pedrogão Grande esteve fora da candidatura). --------------------------------------------------------

2. Elaboração de Projetos de Execução, para 9 dos 10 municípios associados (apesar de 

apenas os municípios de Ansião, Batalha, Castanheira de Pera e Pombal terem execução, 

ficam os projetos criados para os restantes municípios executarem fora da candidatura). ------ 

4.Acompanhamento/Fiscalização da Implementação dos Projetos, para os municípios 

de Batalha, Pombal, Castanheira de Pera e Ansião--------------------------------------------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR A 

ABERTURA DO PROCEDIMENTO CONFORME PROPOSTO NA INFORMAÇÃO DE 

SERVIÇO Nº 81/2020.----------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 8 – CPrev 8/2020 - Abertura de procedimento para aquisição de 

fornecimento de eletricidade BTN – sede CIMRL ---------------------------------------- 

Presente Informação de Serviço nº 79/2020, tendo por objetivo propor, ao abrigo do Acordo 

Quadro celebrado pela Central de Compras da CIMRL, a abertura de um procedimento por 

consulta prévia, para o fornecimento de eletricidade BTN para a sede da CIMRL, sita no 

Edifício Maringá, com convite aos fornecedores contratados no Lote 1 – BTN, do Acordo 

Quadro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

O valor base do procedimento é de 3.800,00€. --------------------------------------------------------- 

O Júri terá a seguinte composição: ------------------------------------------------------------------------ 

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

Vogal: Patrícia Lopes ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Vogal: Valério António -------------------------------------------------------------------------------------- 

E Suplentes: Francisco Santos e Fernando Francisco -------------------------------------------------- 

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR A 

ABERTURA DO PROCEDIMENTO CONFORME PROPOSTO NA INFORMAÇÃO DE SERVIÇO Nº 

79/2020.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO 9 -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VOZ - PRORROGAÇÃO DO INÍCIO DE 

PRAZO DE CONTRATO ----------------------------------------------------------------------

Presente Informação de Serviço nº 80/2020, referente ao facto da instalação dos serviços de 

voz apenas ter finalizado em 25.05.2020, atendendo à pandemia COVID 19, que levou a que 

fosse tecnicamente impossível, tanto da parte dos serviços da CIMRL como da segunda 

outorgante, completarem a instalação e concluírem o funcionamento das comunicações.-------

Foi necessário suspender/abrandar os serviços, que só com a reposição da “normalidade” 

tornou possível, de forma responsável, o cumprimento das obrigações inerentes ao 

procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Neste contexto, propõe-se a manutenção do prazo de 36 meses de duração do Contrato, 

iniciando-se o mesmo em 25.05.2020, com conclusão a 25.05.2023 (36 meses).-----------------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR A 

PRORROGAÇÃO DO INÍCIO DE PRAZO DE CONTRATO, CONFORME PROPOSTO NA 

INFORMAÇÃO DE SERVIÇO Nº 80/2020. ----------------------------------------------------------------- 

PONTO 10 – Info nº 78/2020 – Pagamento de serviços para a implementação de 

ações de capacitação de curta duração (ACD’s), para educadores e professores, 

acreditadas e certificadas, com a duração de 3h/cada, no âmbito do “Plano 

Inovador de Combate ao Insucesso Escolar na Região de Leiria - PICIE”, para os 10 

municípios da CIMRL, ano letivo 2019/2020 – Recursos Pedagógicos de Educação 

para a Saúde. – doc --------------------------------------------------------------------------- 

Presente Informação de Serviço nº 78/2020, através da qual se propõe a adoção do Ajuste 

Direto Simplificado à entidade RCA – Centro de Formação, pelo valor de 900,00€ (isentos de 

iva), conforme disposto no artigo 128º do CCP, atendendo ao facto de que foi esta entidade 

que certificou estas ações para os 3 CFAE’s, que decorreram em outubro e novembro de 2019, 

nos 10 municípios associados, com a presença de educadores, professores e técnicos das 

escolas e dos municípios (conforme quadro anexo). A despesa foi cabimentada na rúbrica 

económica 020220 da CIMRL e está inserida no orçamento do projeto PICIE na rubrica “Outros 

Encargos”, na tipologia de despesa “g) Despesas com aquisição de bens e serviços 

especializados”, pelo que se coloca à consideração do C.I: a aprovação da respetiva despesa, 

no valor de 900,00€ (novecentos euros), isentos de iva. ------------------------------------------------

Salienta-se o facto de que aos outros dois CFAE’ s (Cenformaz e Leirimar) já foi enviado ofício 

de extinção do contrato (à semelhança de outros prestadores) e conforme valores do quadro 

anexo (de acordo com as peças do procedimento CPrev 4/2019).--------------------------------------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE APROVAR O 

PROCEDIMENTO, CONFORME PROPOSTO NA INFORMAÇÃO DE SERVIÇO Nº 78/2020. ----------- 
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PONTO – 11 – Procedimento para contratação de serviços de Revisor Oficial de 

Contas – Retificação---------------------------------------------------------------------- 

Presente Informação de Serviço nº 82/2020, tendo por objetivo proceder à retificação da 

redação da deliberação constante da ata nº 8/2020, de 21.04.2020.----------------------------------

Verifica que a deliberação não foi corretamente redigida, pelo que a presente Informação de 

Serviço pretende completar a informação nº 52/2020, de 17.04.2020 e permitir a retificação da 

deliberação anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR A QUESTÃO 

MATERIAL PROPOSTA. ----------------------------------------------------------------------------------------

ISTO É, O CONSELHO INTERMUNICIPAL DELIBEROU PROCEDER À RETIFICAÇÃO DO VALOR 

DO PROCEDIMENTO, MANTENDO A CONSULTA AOS PRESTADORES DE SERVIÇO DEFINIDOS 

NA INFORMAÇÃO DE SERVIÇO ANTERIOR. --------------------------------------------------------------- 

RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------- 

PONTO 12 - Pedido de acumulação de funções para lecionar no IPL ------------------ 

Presente pedido formulado pelo informático da CIMRL, Engº Francisco Santos, para que o 

Conselho Intermunicipal o autorize a efetuar a acumulação de funções no Instituto Politécnico 

de Leiria, de forma a poder lecionar aulas na Unidade Curricular de Segurança de Sistemas do 

3º Ano de Licenciatura Informática e Tecnologias de Virtualização e do 2º ano de Licenciatura 

de Informática, durante o período 2020/2021.-------------------------------------------------------------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR O PEDIDO 

DE ISENÇÃO DE HORÁRIO, POR UNANIMIDADE. -------------------------------------------------------- 

PUBLICIDADE -------------------------------------------------------------------------------

PONTO 13 – Revista Parques Empresariais | Jornal de Leiria -------------------------- 

Objetivo: desenvolver uma publicação que possa dar a conhecer a oferta regional existente ao 

nível dos parques empresariais/ industriais. -------------------------------------------------------------

De acordo com informação do jornal, ”Por forma a privilegiarmos a informação, optámos por 

não vender publicidade, mas procurar apoios das autarquias, com quem iremos colaborar, de 

forma direta, para recolher a informação mais apropriada. Podemos disponibilizar o formato 

digital da revista e dos textos para que a CIMRL possa também fazer a sua distribuição 

estratégica. Foi tendo em conta isto que vos dirigimos a proposta de apoiarem a iniciativa. 

Para tal, tínhamos pensado na seguinte proposta:------------------------------------------------------

Contracapa: 1.000€-------------------------------------------------------------------------------------------

Verso capa ou da Contracapa: 800€-----------------------------------------------------------------------

1 página: 700€ ------------------------------------------------------------------------------------------------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU INFORMAR QUE SE 
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TRATA DE UMA MATÉRIA QUE DIZ DIRETAMENTE RESPEITO AOS MUNICÍPIOS.-----------------

MAIS DELIBEROU FELICITAR ESTE ÓRGÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PELA INICIATIVA. ---- 

ACORDO CIM REGIÃO DE COIMBRA ------------------------------------------------------ 

PONTO 14 - Agregação dos Serviços de abastecimento de água e saneamento de 

Águas Residuais – Acordo contratual para realização de Estudo para constituição 

de Empresa Intermunicipal----------------------------------------------------------------- 

Presente informação referente à necessidade dos Municípios associados da CIMRL, 

(Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande), 

beneficiários deste estudo, efetuarem o pagamento à CIMRL, tendo em conta o Acordo 

celebrado entre as partes, no montante de 9.635,00€ cada um. ---------------------------------

Após o recebimento das transferências dos Municípios constantes do acordo, a CIMRL 

transferirá para a CIM Região de Coimbra, o valor pago pelos Municípios beneficiários, no total 

de 48.175,00€, conforme documentos anexos (acordo firmado entre as partes, Contrato de 

aquisição de serviços efetuado pela CIM Coimbra e fatura ) ------------------------------------------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE SE PROCEDA, 

COM A MAIOR URGÊNCIA, AO PEDIDO DO VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE CADA 

MUNICÍPIO NESTE PROCESSO, NO MONTANTE DE 9.635,00€ CADA UM, A FIM DE QUE A 

CIMRL POSSA EFETUAR O PAGAMENTO À CIM REGIÃO DE COIMBRA. ----------------------------- 

FORNECEDORES ---------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 15 – TEAM WHITE – Pedido de Minuta para garantia bancária para 

solicitação de adiantamento de pagamento---------------------------------------------- 

No seguimento dos contactos anteriores, vem o fornecedor dos serviços de limpeza solicitar 

que à CIMRL que faculte uma minuta de Garantia Bancária (documento anexo), para poder 

acionar o pedido de adiantamento dos pagamentos das prestações correspondentes a 12 

meses de mensalidades, no valor total de 7.822.80€. --------------------------------------------------

O Contrato teve início em 29.03.2019, por um período de 36 meses, no montante de 

19.080,00€ (dezanove mil e oitenta euros). -------------------------------------------------------------

Solicita-se ao C.I. que determine se pretende que seja facultada a minuta da garantia 

bancária, conforme expressamente solicitado pelo fornecedor. --------------------------------------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU DEFINITIVAMENTE 

INDEFERIR O PEDIDO, ATENDENDO AO FACTO DE SE TRATAR DE UMA PRESTAÇÃO DE 

BAIXO VALOR, COM UMA CALENDARIZAÇÃO REGULAR E MENSAL, CUJOS PRAZOS DE 

PAGAMENTO SÃO CUMPRIDOS POR PARTE DESTA COMUNIDADE.---------------------------------- 

DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------------ 
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PONTO 16 - Convocatórias reuniões Rede Intermunicipal de Arquivos e Rede 

Intermunicipal de Bibliotecas -------------------------------------------------------------- 

Atendendo às comunicações trocadas, solicita-se a definição pelo C.I. da estratégia pretendida 

para o agendamento das reuniões mensais das Redes Intermunicipal de Arquivos e Rede 

Intermunicipal de Bibliotecas, conforme Protocolos firmados e que envolvem entidades 

externas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE AS REUNIÕES 

DAS REDES EM ASSUNTO, FICAM SUSPENSAS.----------------------------------------------------------

AS REUNIÕES DEVERÃO OCORRER POR INICIATIVA DE AGENDAMENTO DO CONSELHO 

INTERMUNICIPAL OU POR PEDIDO EXPRESSO A ESTE ÓRGÃO.-------------------------------------- 

AVISOS DE CONCURSO – Ponto acrescentado ------------------------------------------- 

PONTO 17 - Aviso n.º Centro-14-2020-12 - Investimento na Programação Cultural 

em Rede ---------------------------------------------------------------------------------------

Presente documentação referente ao aviso de concurso n.º Centro-14-2020-12, que tem 

por objetivo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) apoio à realização de eventos associados ao património, à cultura e a bens culturais, 

com elevado impacto em termos de projeção da imagem das regiões, através da 

programação em rede, a nível intermunicipal e ou regional, sempre que adequado;---------- 

b) Divulgação e integração territorial, através de iniciativas de cooperação territorial e 

institucional, que permitam integrar a programação cultural, as visitas guiadas e a 

divulgação de equipamentos, bens culturais e serviços prestados.-------------------------------- 

O aviso tem uma dotação total de 11,7 milhões de euros.----------------------------------- 

De acordo com o n.º 3 do artigo 114.º do RESEUR, o apoio a esta tipologia de operação 

(ressalva-se a intensidade degressiva do financiamento) é 100% no primeiro ano e, caso a 

programação cultural seja realizada de forma continuada, de 95% no segundo ano da 

operação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

O montante máximo de financiamento FEDER a atribuir por candidatura é de 300.000,00 

euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O prazo para apresentação de candidaturas termina no dia 31/8/2020. ---------------------

A duração das operações poderá atingir o máximo de 18 meses.--------------------------------

Cada entidade só pode candidatar-se como líder a uma única candidatura, podendo, além 

disso, estar integrada como parceira em até duas outras candidaturas. -------------------------

Carda candidatura tem de envolver pelo menos três Municípios. ------------------------------------- 
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O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE, NESTE 

CONTEXTO, A CIMRL APRESENTE A CANDIDATURA À BIENAL IBÉRICA DO PATRIMÓNIO 

CULTURAL – AR&PA ----------------------------------------------------------------------------------------- 

○○○ ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ○○○ 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo senhor Presidente do Conselho Intermunicipal 

encerrada a reunião, eram dezoito horas, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a 

presente ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 


