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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA CIMRL  
Ata 09/2020 

Videoconferência 

 

Aos cinco dias do mês de maio 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--------------------------------------------------------------------------- 

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

Vice-Presidente: Célia Margarida Marques --------------------------------------------------------- 

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

A reunião teve início às 15h00m 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:--------------- 

GERAL ------------------------------------------------------------------------------------------ 

PONTO 1 -Aprovação ata da reunião anterior ---------------------------------------------- 

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

 
COVID 19 ----------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 2 – Programa de Intervenção Preventiva em Lares (Testes COVID)------------ 

a) Apresentação do ponto de situação e das diligências inerentes à implementação Programa de 
Intervenção Preventiva em Lares – Breve memorando das atividades ----------------------------- 

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

b)- Apresentação do calendário de intervenção nos lares - Testes Covid 19, proposta pela 
Segurança Social ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE, DE IGUAL FORMA, 
EM ESTREITRA COLABORAÇÃO COM AS RESTANTES ENTIDADES SE PROVIDENCIE A 
ELABORTAÇÃO DE TESTES DE DIAGNÓSTICO AOS FUNCIONÁRIOS DOS INFANTÁRIOS E 
CRESCHES DA REGIÃO DE LEIRIA. --------------------------------------------------------------------------  

 

PONTO 3 - Equipas ACES – Aquisição EPI’S e Material------------------------------------ 

Atendendo a que as equipas do ACES que se encontram a fazer a colheita das amostras de teste 
COVID para a área da CIMRL, foram formadas pela área da saúde para este propósito em 
concreto, as mesmas não dispõem de equipamentos nem de fardas específicas para este serviço. 

Apenas dispõem das que utilizam no serviço do dia-a-dia, pelo que solicitam à CIMRL a aquisição 
de um conjunto de EPIs, tendo por objetivo salvaguardar a segurança dos profissionais de saúde 
e dos utentes deste serviço, nomeadamente os que se encontram na listagem em anexo, que 
deve rondar cerca de 7/8 mil euros, que carece de ser devidamente orçamentado pela CIMRL. 

De igual forma é imprescindível a aquisição de um frigorífico específico para acondicionar os 
testes (quer antes de serem aplicados, quer após a colheita, caso necessário).---------------------- 

Trata-se de um equipamento específico para material médico, com controlo de temperaturas, 
que aguardamos as caraterísticas para poder ser solicitado orçamento------------------------------- 

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE SE AFIRA A REAL 
NECESSIDADE DO MATERIAL AGORA SOLICITADO JUNTO DO RESPONSÁVEL DO ACES DO 
PINHAL LITRORAL---------------------------------------------------------------------------------------------- 

MAIS DELIBEROU QUE SE AFIRA AS EVENTUAIS NECESSIDADES DE EPI’S JUNTO DO ACES DO 
PINHAL INTERIOR NORTE, NESTE CONTEXTO DE RECOLHA DE AMOSTRA PARA TESTES COVID 

 

PONTO 4 - Aviso n.º Centro-06-2020-01 (PAMUS) - Ações de Cariz Intermunicipal – 
apresentação de candidatura até 30-06-2020 – Inf 55/2020 

Presente informação de serviço n.º 55/2020, referente à abertura de aviso para apresentação 
de candidaturas até 30-06-2020, para as ações de cariz intermunicipal constantes no PAMUS da 
CIMRL: CIMRLEIRIA.11.01 Ciclovia do Lis (Leiria-Marinha Grande) CIMRLEIRIA.06.07 | 
CIMRLEIRIA.07.08; CIMRLEIRIA.11.02 Ciclovia do Lena (Porto de Mós-Batalha-Leiria) 
CIMRLEIRIA.03.01 | CIMRLEIRIA.06.08 | CIMRLEIRIA.10.01 e CIMRLEIRIA.11.03 Ciclovia 
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Figueiró dos Vinhos-Pedrogão Grande-Castanheira de Pera CIMRLEIRIA.04.07 
|CIMRLEIRIA.05.01 | CIMRLEIRIA.08.06 | CIMRLEIRIA.08.07 | CIMRLEIRIA.08.08 | 
CIMRLEIRIA.08.09.--------------------------------------------------------------------------------- 

Atendendo a que os projetos intermunicipais previstos no PAMUS resultam de ações a levar a 
cabo pelos municípios, salvo melhor opinião, propõe-se que a metodologia para a apresentação 
de candidatura seja a seguinte:----------------------------------------------------------------------------- 

Os Municípios que tiverem projetos em parceria, ou em conjunto, associam-se e definem qual 
deles fica encarregue de elaborar as peças do procedimento e de executar o projeto (execução 
das empreitadas ou de outros procedimentos), assumindo o papel de promotor, sendo os custos 
repartidos em função dos encargos efetivos de cada um. Esta tramitação é suportada por um 
acordo firmado entre as partes onde é definido o líder do processo, as obrigações e tarefas das 
entidades intervenientes. Na fase de execução, o líder assume a apresentação de pedidos de 
pagamento, baseado no acordo definido entre as partes. ----------------------------------------------- 

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE A CIMRL DEVE 
SER A PROMOTORA DOS PROJETOS QUE SE ENCONTREM EM SITUAÇÃO DE SEREM 
SUBMETIDOS A CONCURSO, SENDO OS MUNICÍPIOS OS EXECUTORES DOS PROJETOS. -------- 

 

AUTORIDADE DE TRANSPORTES 

PONTO 5 - Serviço público de transporte de passageiros - Procedimentos de 
atribuição de financiamento e compensações aos operadores de transportes 
essenciais – Decreto-Lei nº 14-C/2020, de 7 abril e Despacho n.º 3547 -A/2020 – 
exposição do operador TRANSDEV/RBL ------------------------------- 

Presente comunicação da TRANSDEV/RBL (anexo i) a dar nota que não concorda com o acordo 
proposto (anexo ii) cujos termos foram aprovados na última reunião do CI. Alega que os valores 
previstos no PART_RL são insuficientes para cobrir o défice de exploração da operação de 
serviços mínimos, e que o acordo não prevê compensação pelos custos da inatividade. ---------
-------------------------------------------------------------- 

Propõe-se que seja enviada resposta à TRANSDEV/RBL nos seguintes termos:----------- 

i. o enquadramento legal que suporta os termos do acordo apenas prevê a 
utilização da verbas orçamentadas no âmbito do PART, pelo que não existe 
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enquadramento legal para outros tipos de compensações, nomeadamente as 
relacionadas com custos de inatividade;------------------------------------------------ 

ii. o acordo, assim como o enquadramento legal de suporte, não prevê que os 
transportes passem a ser gratuitos, pelo que continua a existir receita tarifária 
para o operador;---------------------------------------------------------------------------- 

iii. o acordo prevê mecanismos de ajustamento, pelo que, e tendo em conta que 
os serviços mínimos incluídos correspondem a cerca de 25% da oferta prevista 
(medida em veículo.km), a CIMRL está disponível para analisar os eventuais 
défices de exploração destes serviços mínimos, e se for caso disso proceder a 
um ajustamento dos serviços incluídos no acordo, sendo que será sempre 
necessário garantir 15% da oferta prevista (medida em veículo.km), conforme 
decisão da CIMRL;-------------------------------------------------------------------------- 

iv. caso o operador mantenha a recusa na celebração do acordo de serviços 
mínimos, e continue a manter uma oferta abaixo do 15%, a CIMRL será obrigada 
a comunicar tal facto à AMT, na medida em que o operador está em 
incumprimento com o enquadramento legal atual, assim como em 
incumprimento com as decisões da Autoridade de Transportes.-------------------- 

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E APROVOU AS PROPOSTAS 
FORMULADAS.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MAIS DELIBEROU QUE SE NOTIFIQUEM AS OPERADOPRAS, NO SENTIDO DA PROPOSTA AGORA 
APRESENTADA.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO 5A) - Serviço público de transporte de passageiros - Procedimentos de 
atribuição de financiamento e compensações aos operadores de transportes 
essenciais – Decreto-Lei nº 14-C/2020, de 7 abril e Despacho n.º 3547 -A/2020 – 
exposição do operador AVIC --------------------------------------------------------------- 

Presente comunicação do operador AVIC (anexo i) a dar nota que não concorda com o acordo 
proposto (anexo ii) cujos termos foram aprovados na última reunião do CI. Refere que “…as 
condições previstas no protocolo estão muito longe de assegurar condições mínimas necessárias 
à retoma de qualquer oferta da nossa operação”. ------------------------------------------------------ 

Propõe-se que seja enviada resposta à AVIC nos seguintes termos: --------------------------------- 
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i. o enquadramento legal que suporta os termos do acordo apenas prevê a 
utilização da verbas orçamentadas no âmbito do PART, pelo que não existe 
enquadramento legal para outros tipos de compensações,------------------------- 

ii. o acordo, assim como o enquadramento legal de suporte, não prevê que os 
transportes passem a ser gratuitos, pelo que continua a existir receita tarifária 
para o operador;--------------------------------------------------------------------------- 

iii. o acordo prevê mecanismos de ajustamento, pelo que, caso o operador 
demonstre a inviabilidade económica da exploração dos 15% da oferta, a CIMRL 
está disponível para rever este referencial;-------------------------------------------- 

iv. caso o operador mantenha a recusa na celebração do acordo de serviços 
mínimos, e continue a manter suspensa a oferta da linha que explora na Região 
de Leiria (POMBAL - LEIRIA), a CIMRL será obrigada a comunicar tal facto à 
AMT, na medida em que o operador está em incumprimento com o 
enquadramento legal atual, assim como em incumprimento com as decisões da 
Autoridade de Transportes. -------------------------------------------------------------- 

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR O TEOR DAS 
RESPOSTAS A DAR AOS OPERADORES. ------------------------------------------------------------------- 

MAIS DELIBEROU SOLICITAR A CADA MUNICÍPIO QUE INDIQUE QUAL A REDE QUE PRETENDE 
QUE OPERE EM TEMPO DE AULAS, A FIM DE SE PODER NEGOCIAR COM AS EMPRESAS. ------ 

NESTES TERMOS, AS CÂMARAS ENVIAM PARA A CIM O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES 
DE AJUSTE DOS HORÁRIOS A PARTIR DO DIA 18.05.2020, A FIM DE PODER HAVER 
NEGOCIAÇÃO, FACE ÀS NECESSIDADES ------------------------------------------------------------------ 

 

PROTEÇÃO CIVIL 

PONTO 6 – GTFI – FFP - Apoio ao Funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais 
Intermunicipais 2020/2021 – candidatura aprovada – para conhecimento ------------------- 

Presente informação do Fundo Florestal Permanente com a indicação da aprovação da 
candidatura referente ao apoio ao funcionamento do gabinete técnico florestal para os anos de 
2020 e 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A candidatura foi submetida conforme os termos definidos na deliberação do CI de 2020/03/24 
e a sua aprovação representa um apoio do valor até 47600€ (50% pago em 2020 e 50% pago 
em 2021) mediante o comprovativo do cumprimento dos objetivos contratualizados que são: i) 
uma reunião por trimestre com todos os GTFs municipais; ii) um normativo para estabelecer 
procedimentos para verificação da compatibilização da informação cartográfica dos planos de 
âmbito florestal a nível municipal; iii) uma reunião por município com vista à transposição dos 
PROF para os PDM; iv) uma acção de formação por ano no âmbito dos SIG; v) elaboração das 
candidaturas de âmbito intermunicipal/sub-regional sempre que solicitado pela CIM. ------------ 

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU DELEGAR NO SENHOR 
PRESIDENTE JORGE VALA, A ORGANIZAÇÃO DE UMA VISITA AO PROJETO DE 
VIDEOVIGILÂNCIA FLORESTAL EM ARTICULAÇÃO COM O CODIS E A GNR, PARA A QUAL 
DEVERÃO SER CONVIDADOS OS SENHORES PRESIDENTES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS 
ASSOCIADAS DA CIMRL BEM COMO A COMUNICAÇÃO SOCIAL.------------------------------------- 

 

CENTRAL DE COMPRAS--------------------------------------------------------------------- 

PONTO 7 – Relatório Preliminar do concurso público para celebração de um acordo 
quadro para a aquisição de serviços de conceção e implementação de medidas de 
autoproteção. Info 56/2020 ---------------------------------------------------------------- 

Presente Informação de Serviço nº 56/2020, referente à proposta de relatório preliminar 
referente ao concurso público para celebração de um acordo quadro para a aquisição de serviços 
de conceção e implementação de medidas de autoproteção. Este concurso destina-se à seleção 
de prestadores de serviços de medidas de autoproteção, que serão objeto de contrato de 
fornecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uma vez contratados os fornecedores, os Municípios podem utilizar este acordo quadro para fazer 
os procedimentos por consulta prévia apenas aos fornecedores contratados, o que agiliza todo o 
processo de contratação dos municípios.------------------------------------------------------------------- 

O presente concurso implica o fornecimento para os seguintes lotes:-------------------------------- 

Lote 1 – Habitação-tipo I); ----------------------------------------------------------------------------------- 
Lote 2 – Estacionamentos (Utilização-tipo II);------------------------------------------------------------- 
Lote 3 – Administrativos (utilização-tipo III);-------------------------------------------------------------- 
Lote 4 – Escolares (utilização-tipo IV);---------------------------------------------------------------------- 
Lote 5 – Hospitalares e lares de idosos (utilização-tipo V);-----------------------------------------.----- 
Lote 6 – Espetáculos e reuniões públicas (utilização-tipo VI);------------------------------------------- 
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Lote 7 – Hoteleiros e restauração (utilização-tipo VII);--------------------------------------------------- 
Lote 8 – Comerciais e gares de transportes (utilização-tipo VIII);-------------------------------------- 
Lote 9 – Desportivos e de lazer (utilização-tipo IX);------------------------------------------------------- 
Lote 10 – Museus e galerias de arte (utilização-tipo X);-------------------------------------------------- 
Lote 11 – Bibliotecas e arquivos (utilização-tipo XI);------------------------------------------------------ 
Lote 12 – Industriais, oficinas e armazéns (utilização-tipo XII).----------------------------------------- 
 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR O 
RELATÓRIO `PRELIMINAR POR UNANIMIDADE ---------------------------------------------------------- 

MAIS DELIBEROU PROCEDER EM CONFORMIDADE DANDO SEGUIMENTO AO PROCEDIMENTO – 

 

COMUNICAÇÃO NA IMPRENSA REGIONAL------------------------------------------------ 

PONTO 8– Proposta de plano de comunicação na imprensa regional, para publicação 
de um anúncio de uma página, agora num contexto de regresso gradual às 
atividades.------------------------------------------------------------------------------------- 
Conforme deliberado pelo CI na última reunião, propõe-se imagem CIMRL para anúncio de 1 
página e tabela de orçamentos.---------------------------------------------------------------------------- 

 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR A IMAGEM 
QUE FICA REGISTADA, BEM COMO QUE SE PROCEDA À PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM TODOS 
OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO CONFORME LISTA QUE FICA ANEXA A ESTA ATA.----------------- 

MAIS DELIBEROU QUE SE CONTACTE O JORNAL DA MARINHA GRANDE, NO SENTIDO DE 
INFORMAR QUE O VALOR MÁXIMO A CONTRATAR É DE 450 EUROS.-------------------------------- 
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DELIBEROU AINDA QUE SE CONTACTE NOVAMENTE O JORNAL DE ALVAIÁZERE, NO SENTIDO 
DE AFERIR O REAL INTERESSE EM APRESENTAR PROPOSTA PARA EFETUAR A PUBLICAÇÃO 
SOLICITADA.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

PONTO 9 - PICIE – Ativ 6 – Educação para o Empreendedorismo – Pedido de 
autorização para faturar metade da tranche final do Contrato, no valor de 
11.843,75€+iva – docs anexo ------------------------------------------------------------- 

Presente email da Gesentrepreneur, de 07/04/2020, com relatório das atividades efetuadas na 
atividade de empreendedorismo no PE e 1º CEB do projeto PICIE (até ao momento da 
suspensão, por motivo de encerramento das escolas) + pedido de autorização para faturar 
metade da tranche final do Contrato, no valor de 11.843,75€+iva. ---------------------------------- 
Os projetos envolveram a população do pré-escolar (27 escolas de todos os municípios - 
exceção do município da Batalha, 38 professores, 17 dos quais frequentaram as oficinas de 
formação acreditadas e 38 turmas, num total de 465 alunos e do 1 º CEB (29 escolas de todos 
os municípios - exceção do município de Castanheira de Pera, 44 professores, 29 dos quais 
frequentaram as oficinas de formação acreditadas e 42 turmas, num total de 696 alunos.------- 
À data de suspensão das atividades devido à pandemia, em 16 de março de 2020, estavam em 
fase de conclusão as sessões de acompanhamento dos projetos do PE e do 1º CEB. Ficaram 
por realizar os eventos finais de apresentação dos trabalhos efetuados pelas crianças/alunos e 
educadores/professores, nos 10 municípios, estando esta atividade executada em mais de 80%, 
no que diz respeito aos objetivos previstos nas peças do procedimento de concurso público.--- 

Em 24/04/2020 a GesEntrepreneur enviou uma proposta à CIMRL para terminar as atividades, 
usando o formato não presencial, mas permitindo a criação de evidências que ficarão para o 
território, através da criação de recursos digitais que deem visibilidade aos trabalhos 
desenvolvidos, bem como um evento de encerramento que valorize o trabalho e dedicação dos 
professores e educadores responsáveis pelas turmas participantes, a saber: PE – álbum de 
fotos digital “O Nosso Horácio” e 1º CEB – ebook ou filme “Uma aventura com o 
Gaspar”, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sugere-se que os Municípios se pronunciem acerca da proposta agora apresentada, atendendo 
ao facto de ter sido entendimento do CI, em situação semelhante (âmbito do projeto de 
empreendedorismo do ensino secundário) que se deveria proceder à redução do contrato-------- 
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O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE SE PROCEDA AO 
PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO TRABALHO EFETIVAMENTE EXECUTADO.--------------- 

NO QUE SE REFERE AO TRABALHO QUE NÃO FOI POSSÍVEL EXECUTAR, O MESMO DEVE SER 
SUJEITO A UMA REDUÇÃO DO CONTRATO, TENDO EM CONTA UM VALOR EQUILIBRADO ENTRE 
O TRABALHO NÃO REALIZADO E O VALOR A REDUZIR AO CONTRATO.----------------------------- 

 

PONTO 10 – Rede de Cursos Profissionais e CEF da Região de Leiria – ponto de 
situação – doc anexo-------------------------------------------------------------------------- 
A Rede de Cursos PROF e CEF da CIMRL 2020/2021 está em fase de construção, havendo 
necessidade de ter em conta os seguintes aspetos:------------------------------------------------------- 

• estudo SANQ elaborado pelo IPL e apresentado publicamente em xx/01/2020;------------- 
• propostas formativas das escolas (públicas e privadas), submetidas na plataforma SIGO 

• ficheiro excel, elaborado pela ANQEP/DGEST, tendo em conta o nº máximo de cursos 
permitidos para a Região de Leiria, já publicado nos anexos I e II da Circular 1 

ANQEP_2020 e que recordamos: 58 turmas PROF e 5 turmas CEF-------------------- 

Até ao momento, a CIMRL recebeu emails/ofícios do CDLPC (Leiria), EPAMG (Marinha Grande) e 
IDJV (Pombal), dos quais se anexa um excel resumo, no sentido de solicitarem aprovação da 
CIMRL às propostas formativas que apresentaram na plataforma SIGO. Verifica-se, pela análise 
dos emails/ofícios, que as escolas referidas insistem em argumentos justificativos como “a 
tradição dos cursos” ou a oferta do curso X ou Y pela relevância elevada (Tabela de Relevâncias), 
quando é preciso que existam cursos de todos os níveis de relevância, numa percentagem que é 
determinada pela ANQEP (e agora pelo estudo SANQ apresentado pela CIMRL), com uma margem 
de negociação de apenas 15% para todo o território.---------------------------------------------------- 
Ora, estes pedidos das escolas referidas não podem ser respondidos, sem que termine a fase de 
submissão de todas as escolas, já que a análise deverá ser global e conjunta para este território, 
à semelhança do trabalho que tem sido realizado em anos anteriores. ------------------------------ 
Salienta-se que a CIMRL já questionou a a ANQEP quanto ao novo calendário para os 
procedimentos e cronograma do processo de planeamento e concertação das redes de ofertas 
profissionalizantes, tendo de imediato obtido a resposta de que “Os serviços da DGEstE e da 
ANQEP estão neste momento a trabalhar no sentido de operacionalizar uma orientação superior, 
pelo que creio que já não faltará muito para que a mesma seja comunicada às CIM/AM”.--------- 



 

10 
 

ATENDENDO A QUE FOI RECECIONADA UMA COMUNICAÇÃO COM INSTRUÇÕES EM 
CONCRETO ACERCA DESTA MATÉRIA, O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU 
CONHECIMENTO E DELIBEROU RETIRAR O PONTO DA ORDEM DE TRABALHOS, DEVENDO O 
MESMO SER SUBMETIDO NA PROXIMA REUNIÃO.---------------------------------------------------- 

 

BIBLIOTECAS ------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 11 – Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Região de Leiria: Proposta de 
“Plano para a reabertura das Bibliotecas Municipais da CIMRL e Reativação faseada 
dos serviços” – docs em anexo----------------------------------------------------------- 
Presente documento elaborado pela RIBRL, no seguimento da última reunião do Grupo de 
Trabalho, por videoconferência, que se realizou no dia 17/04/2020. Trata-se de uma proposta de 
Plano conjunto e integrado (com os respetivos anexos que lhe deram origem), orientador para a 
tomada de decisões específicas aplicadas às Bibliotecas, por parte dos respetivos executivos 
municipais, que respeita as especificidades de cada biblioteca municipal. ----------------------------
----------------------------------------------------- 
O presente documento fundamenta-se nas diversas Orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) 
relativas à pandemia Covid-19 e nas Orientações para as Bibliotecas Públicas sobre o 
Manuseamento de Documentos Face à Pandemia Covid-19, da Direção Geral do Livro, Arquivos 
e Bibliotecas (DGLAB) e reuniu o contributo dos Técnicos responsáveis das Bibliotecas da CIMRL, 
e tem como objetivo a tomada de decisão dos Conselho Intermunicipal, relativamente 
aos pressupostos para abertura faseada dos serviços de Biblioteca.------------------------
-------------------------------- 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E, TENDO EM CONTA QUE O QUE SE 
PERSPETIVA PARA ESTE GRUPO DE TRABALHO É A PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE A REDE, 
A ENTREAJUDA, A APRESENTAÇÃO DE PROJETOS CONCRETOS NESTA ÁREA QUE O CI POSSA 
DECIDIR, DELIBEROU QUE CADA MUNICIPIO APLIQUE À SUA REALIDADE NA MEDIDA DO SEU 
ENTENDIMENTO, O DOCUMENTO AGORA PROPOSTO --------------------------------------------------- 
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA ------------------------------------------------------------------- 

PONTO 12 – Inf 58/2020 – Projeto de Decisão para adjudicação do procedimento ADS 
35/2020 - aquisição de 5 Computadores Portáteis - doc 

Presente informação de serviço nº 58/2020, referente à proposta de adjudicação do 
procedimento ADS 35/2020 para Aquisição de 5 Computadores Portáteis. ------------------------ 

Atendendo à necessidade de garantir capacidade técnica de teletrabalho de alguns colaboradores 
da CIMRL, torna-se necessária a aquisição de novos computadores portáteis que possibilitem a 
ligação através de VPN aos Serviços da CIMRL.--------------------------------------------------------- 

Pelo exposto propõe-se a adjudicação do procedimento pelo valor base de 4.889,00€ acrescido 
da taxa do IVA em vigor------------------------------------------------------------------------------------- 

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR POR 
UNANIMIDADE A PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO. ------------------------------------------------------- 

 

DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 13 - CM Pombal - PASEC - Grupo de Acompanhamento ------------------------- 

Presente comunicação do Senhor Presidente do Município de Pombal, no sentido de questionar a 
CIMRL acerca da intenção de constituir o grupo de acompanhamento de PASEC, conforme se 
encontra estabelecido no “ Plano de Sustentabilidade Energética e Climática da CIMRL (PASEC 
CIMRL) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Atendendo a que o papel da CIMRL no contexto do PASEC é um papel agregador (releva-se o 
facto de a CIMRL não ter propriamente uma atividade neste contexto),sendo o plano o somatório 
das ações dos 10 Municípios, que na sua maioria estão no inicio da implementação das medidas 
de redução.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Atendendo a que a CIM tem em curso a preparação de uma candidatura para elaboração do 
Plano Intermunicipal para as Alterações Climáticas, considera-se oportuno a criação do grupo de 
acompanhamento, após a provação da candidatura, caso seja esse o entendimento do CI.------- 
O grupo, que se sugere seja constituído por representantes de cada Municipio, pela enerdura e 
por outras entidades da área da investigação e das atividades económicas, deveria poder 
acompanhar quer a estratégia quer o Plano-------------------------------------------------------------- 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO --------------------------------------------- 
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ASSUNTOS INCLUIDOS EM 04.05.2020: ------------------------------------------------- 

Ponto 14 – Proposta de reprogramação do Pacto da CIMRL --------------------------- 

Presente proposta remetida pelo Senhor Vice Presidente da CIMRL, que visa apresentar à 
CCDRC uma proposta de reprogramação do Pacto da CIMRL ---------------------------------------- 
Nos termos do previsto no artigo 65.º do Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro, e nas 
cláusulas 4.ª, 5ª e 6ª, aditadas ao PDCT pela adenda ao Pacto para a CIM Região de Leiria - 
Delegação de Competências, de 30 de dezembro de 2015, somos a propor o seguinte: -----------
Que no âmbito da situação de calamidade pública que se vive,  e que tem vindo a impor a adoção 
de medidas extraordinárias e de caráter urgente para dar resposta à situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, seja autorizado pela Autoridade 
de Gestão do Programa Operacional do Centro a reprogramação interna do PDCT da CIM Região 
de Leiria, abrindo os respetivos concursos e observando as seguintes prioridades:------------------ 
O montante de apoio FEDER disponível nas PI 4.3 e PI 10.1, não comprometido em candidaturas 
entregues e/ou em avaliação por parte da AG/CIMRL, seja reafectado para apoio à aquisição por 
parte dos municípios de equipamentos de proteção individual, aquisição de testes à COVID-19 e 
de equipamentos informáticos (PC e acesso à internet) de apoio ao ensino à distância.------------ 
O montante de apoio FSE disponível nas PI 8.3 e PI 10.1, seja reconduzido para projetos 
empresarias ou de parceria com o Ensino Superior, para apoio à investigação e formação em 
matéria de COVID-19, bem como para o apoio à criação dos produtos necessários para dar 
resposta ao surto da COVID-19.------------------------------------------------------------------------------ 
i) O montante global contratualizado pela CIM Região de Leiria se mantenha inalterado, 

observando o princípio da coesão territorial, bem assim os objetivos contratualizados no 
PDCT, se possível, reforçado naquelas componentes agora consideradas prioritárias para 
fazer face à COVID-19.------------------------------------------------------------------------------ 

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO, TENDO OS DIVERSOS ELEMENTOS 
MANIFESTADO A SUA CONCORDÂNCIA COM O MESMO, CONGRATULANDO-SE COM O SEU 
PRAGMATISMO.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NESTE CONTEXTO O CONSELHO INTERMUNICIPAL APROVOU O DOCUMENTO POR 
UNANIMIDADE, DEVENDO O SENHOR VICE-PRESIDENTE ELABORAR A REDAÇÃO FINAL DO 
MESMO, A FIM DE A PROPOSTA SER SUBMETIDA À CCDRC PARA ANÁLISE ------------------------- 
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Ponto 15 - Limpeza dos terrenos particulares - posição da CIMRL -------------------- 

Presente pedido de entrevista formalizada pelo DN, referente à legislação referente à limpeza 
dos terrenos particulares, cujo prazo termina no final de maio, para análise. --------------------- 

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

 

PONTO 16 - Projeto Europeu "Strategy CCUS" - Pedido de entrevista ----------------- 

No âmbito do Projeto Europeu STRATEGY CCUS, que visa estudar o potencial de desenvolvimento 
da captura, uso e armazenamento de carbono (CCUS) em oito regiões europeias, estão a decorrer 
entrevistas a representantes de entidades potencialmente relevantes para a implementação deste 
tipo de soluções tecnológicas em cada uma destas regiões. -------------------------------------------- 
No caso de Portugal, a região selecionada para este estudo é, em termos geológicos, a da Bacia 
Lusitânica (aproximadamente entre a região da Figueira da Foz e Caldas da Rainha). ------------- 
O objetivo das entrevistas é entender a visão de diferentes ‘stakeholders’ face ao CCUS, e em 
particular em Portugal, a perceção dos benefícios e riscos potenciais para a região da Bacia 
Lusitânica e como acham que os projetos de CCUS devem ser apoiados. ---------------------------- 
Dada a óbvia relevância da CIMRL neste contexto geográfico, é objetivo recolher opiniões e 
comentários sobre este assunto, pelo que solicitam uma entrevista à CIMRL 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO ------------------------------------------- 

 

○○○ ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ○○○ 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal 
encerrada a reunião, eram dezoito horas e trinta minutos, mandando que, de tudo para constar, 
se lavrasse a presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


