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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA CIMRL  
Ata 04/2021 

Videoconferência e presencial 
 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e um, 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 ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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: ---------------------------- 

------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------- 

-----------------------------Reunião com ACES Pinhal Litoral e ACES Pinhal Interior------ 

Tendo em conta o objetivo do Conselho Intermunicipal da CIMRL, no sentido de poder 
acompanhar o processo de vacinação na Região de Leiria e poder partilhar com os respetivos 
ACES as preocupações, abordagens e estado de arte do processo de vacinação COVID 19; tendo 
em conta a disponibilidade para apoiar no que houver por conveniente; teve lugar uma reunião 
com os representantes do ACES Pinhal Litoral - senhor Enfermeiro Marco e ACES Pinhal Interior 
Norte – Dr. Avelino Pedroso, os quais fizeram o ponto de situação deste processo nos respetivos 
ACES e expuseram as necessidades de apoio neste contexto, por parte de cada um dos 
Municípios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU AGENDAR, DESDE JÁ, A 
PRÓXIMA REUNIÃO CONJUNTA, PARA DIA 09.03.2021, PARA O INÍCIO DA REUNIÃO DO C.I., 
PELAS 14H30M, COM O INTUITO DE SER EFETUADO O ACOMPANHAMENTO DESTE PROCESSO 
EM TODA A ÁREA DA CIMRL. ------------------------------------------------------------------------------------ 
  



2 
 

Ordem de Trabalhos 

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

PONTO 1 -Aprovação da ata da reunião anterior – ata 03 – doc ---------------------------------
A QUAL FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. ---------------------------------------------------------------- 

COVID 19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PONTO 2 – Projeto Valor 19 – Refeições – reclamações --------------------------------------------- 

Abaixo relatam-se os incidentes verificados, no âmbito do fornecimento de refeições ao projeto 
Valor 19. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo à gravidade da situação e ao facto de se tratar de um processo recorrente, solicitamos 
instruções quanto ao procedimento que entendem dever ser adotado. ------------------------------------
Informamos que esta adjudicação resultou de uma Consulta Prévia, para o fornecimento de 60 dias 
de refeições, com uma quantidade média de 30 refeições diárias. ------------------------------------------
Abaixo enviamos a tabela da consulta efetuada, com as respostas, posicionando-se em segundo 
lugar, em termos de melhor valor proposto, o restaurante Dom Abade, conforme Informação de 
Serviço nº 9/2021:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entidade/Restaurante Data da proposta Valor unitário da refeição 
Brisanorte 21/12/2020 10,00€, com IVA 

Dom-Abade 22/12/2020 7,5€, com IVA 
Taverna Atlantica 23/12/2020 9,00€, com IVA 

O Augustito 14/01/2021 7,38€, com IVA 
 
No passado dia 18 de janeiro foi iniciado o fornecimento de refeições à equipa de rastreio 
epidemiológico instalada em Leiria. --------------------------------------------------------------------------- 
O fornecimento tem corrido com normalidade, com algumas queixas na repetição do 
acompanhamento e na qualidade das refeições, que foram ultrapassadas no início deste mês. ----- 
No passado dia 9 de fevereiro, foi-nos reportada pela equipa a presença de cabelos em algumas 
refeições, que foi documentada também através de fotografia. A situação foi comunicada ao 
fornecedor, restaurante “O Augustito”, no próprio dia, pedindo para acautelar esta situação. ----- 
No dia 11 de fevereiro, foi novamente reportada a presença de cabelos em algumas sopas e 
refeições. Foi comunicado ao fornecedor esta nova situação, alertámos para que houvesse mais 
cuidado na preparação das refeições ou teríamos de cancelar o fornecimento. ------------------------- 
O fornecedor respondeu à nossa comunicação, dizendo que nunca tinha acontecido, e que iriam 
rever o processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No dia 15 de fevereiro, repetiu-se a presença de um cabelo numa das refeições. Esta última 
situação, num total de 3 reclamações, ainda não foi comunicada ao fornecedor, no sentido de 
saber qual será a posição do C.I. da CIMRL.------------------------------------------------------------------- 
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O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE SE DEVE INFORMAR 
O ATUAL FORNECEDOR QUE, ATENDENDO AOS EPISÓDIOS ENUNCIADOS, TERMINA DESDE JÁ O 
FORNECIMENTO ACORDADO. MAIS DELIBEROU RATIFICAR A ATRIBUIÇÃO DO FORNECIMENTO 
EM APREÇO AO RESTAURANTE D. ABADE, UMA VEZ QUE, EM VIRTUDE DO PREÇO PROPOSTO, SE 
CLASSIFICOU EM SEGUNDO LUGAR NA CONSULTA EFETUADA. ------------------------------------------ 
PONTO 3 - Candidatura MAREESS: Recrutamento de equipa e alocação das mesmas – 
doc anexo ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente email do Centro de Emprego de Leiria, na sequência da submissão e aceitação da 
candidatura da CIMRL ao programa MAREESS, com a informação de que a CIM pode agendar as 
entrevistas para as funções de Ajudantes de Ação Direta e Auxiliar de Serviços Gerais 
(Recrutamento da equipa). -------------------------------------------------------------------------------------- 
Anexa-se também o documento com toda a informação relativa ao “Apoio ao Reforço de 
Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde”. ---------------------------------------------------------- 
De referir que a CIMRL está em condições de efetuar a constituição da equipa, no âmbito do 
projeto Mareess, para os 9 recursos humanos, com a duração de 30 dias, eventualmente 
renovável por igual período. De acordo com a indicação do Centro de Emprego de Leiria, neste 
momento, existem pessoas disponíveis para poderem ser integradas no projeto, pelo que se 
solicita ao C.I. informação concreta, no sentido de podemos dar seguimento às entrevistas e à 
subsequente contratação dos recursos humanos necessários, bem como à aquisição de EPI’s e 
seguros, que são da responsabilidade da CIMRL neste âmbito. ------------------------------------------- 
Mais se solicita indicação do local onde vão ser colocados os recursos a contratar, a fim se poder 
prestar essa informação aos candidatos durante a entrevista. --------------------------------------------- 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE SE SOLICITE AO 
IEFP DE LEIRIA A SUSPENSÃO DA CANDIDATURA EM APREÇO, PELO PERÍODO DE UM MÊS, UMA 
VEZ QUE NESTE MOMENTO A MESMA NÃO É OPORTUNA. ------------------------------------------------- 
RECURSOS HUMANOS --------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 4 - Informação de Serviço nº 29/2021 - Gabinete Técnico Florestal 
Intermunicipal (GTFI): Abertura de procedimento concursal comum, com vista ao 
preenchimento de 1 (um) posto de trabalho previsto e não ocupado no Mapa de 
Pessoal da CIMRL, na categoria/carreira de Técnico Superior, na modalidade de 
relação jurídica de emprego público, a constituir por contrato de trabalho em funções 
públicas, a termo resolutivo certo, para operacionalização do GTFI - doc anexo. ---------- 

Presente Informação de serviço nº 29/2021, para autorização de Abertura de procedimento 
concursal destinado ao Recrutamento de um/a Técnico/a Superior para operacionalização do GTFI 
– Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal, na sequência de deliberação do C.I. de 21 de abril de 
2020, e através da qual é proposto: ---------------------------------------------------------------------------- 
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i)  a abertura de procedimento concursal de recrutamento de um técnico para 
operacionalizar o GTFI; ------------------------------------------------------------------------------------ 
ii) definição do júri do procedimento; ------------------------------------------------------------------- 
iii) definição dos métodos de seleção. ------------------------------------------------------------------- 

Salienta-se o facto da necessidade desta contratação estar vertida no Mapa de Pessoal da CIMRL 
para 2021, estando também assegurada no Orçamento da despesa da CIMRL o cabimento da 
respetiva despesa.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU PELA ABERTURA DO 
PROCEDIMENTO CONCURSAL, CONFORME PROPOSTO. MAIS DELIBEROU QUE O JÚRI SEJA 
CONSTITUÌDO PELOS SEGUINTES ELEMENTOS: PRESIDENTE - JORGE VALA; VOGAIS - VALÉRIO 
ANTÓNIO E PATRÍCIA LOPES.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

PONTO 5 - Informação de Serviço nº 26/2021 – AD 01/2020: Projeto de 
Decisão/Adjudicação para Aquisição de serviços para o desenvolvimento do Programa 
de Capacitação Parental ”Mais Família, Mais Criança (dos 3 aos 11 anos), conforme 
previsto no “Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar na Região de Leiria – 
PICIE II”, no valor de 7.587,50€ (isento de iva) e minuta contrato – doc anexo ----------- 

Presente Informação de Serviço nº 26/2021: Projeto de Decisão - Aquisição de serviços para o 
desenvolvimento do Programa de Capacitação Parental ”Mais Família, Mais Criança (dos 3 aos 11 
anos), conforme deliberação de autorização do C.I., em 26/01/2021, para abertura do 
procedimento; conforme também previsto no “Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 
na Região de Leiria – PICIE II” (nos termos do nº 1 do artigo 125º do CCP). O contrato tem o 
valor de 7.587,50€ (isento de iva). ----------------------------------------------------------------------------- 
Presente ainda minuta de contrato para validação do C.I., a fim de dar seguimento aos 
procedimentos de contratação.---------------------------------------------------------------------------------- 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR A 
ADJUDICAÇÃO À UNIVERSIDADE DE COIMBRA, NO ÂMBITO DO PROJETO “PROGRAMA DE 
CAPACITAÇÃO PARENTAL ”MAIS FAMÍLIA, MAIS CRIANÇA (DOS 3 AOS 11 ANOS)”, PELO VALOR 
DE 7.587,50€ (SETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS), 
CONSIDERANDO QUE FOI A ÚNICA PROPOSTA APRESENTADA E RESPONDE A TODOS OS 
REQUISITOS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MAIS APROVOU A MINUTA DE CONTRATO PROPOSTA. ---------------------------------------------------- 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA ------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 6 – Ajuste Direto nº 5/2021 – Aquisição de equipamentos de proteção 
individual. Informação de Serviço nº 30/2021 – Adjudicação ------------------------------------ 
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No seguimento da consulta informal ao mercado e atendendo às propostas recebidas, com a 
proposta da Artifofo a apresentar o melhor preço, foi adjudicada esta proposta, pelo valor de 
534,00€ (quinhentos e trinta e quatro euros), acrescido de IVA à taxa em vigor. ---------------------- 
Para efeitos de ratificação da adjudicação, junto se submete a informação de serviço. --------------- 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR A 
ADJUDICAÇÃO CONFORME PROPOSTO. ----------------------------------------------------------------------- 
OUTROS ASSUNTOS -------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO 7 - Resultado da Reunião com a Associação Cap Magellan ----------------------------- 
No seguimento da decisão do C.I., para a CIMRL agendar reunião com a Associação Cap Magellan 
(precedida de um pedido desta associação via email) informa-se que a mesma decorreu no dia 
11/02/2021, por videoconferência, na qual a CAP Magellan esteve representada pela Delegada 
Geral (Luciana Gouveia) e pelo Administrador e Vereador da Câmara de Paris (Hermano Sanches). 
Recorda-se que a Cap Magellan é uma “associação animada por um grupo de jovens 
lusodescendentes e franceses, preocupados em promover os intercâmbios entre a franca e 
Portugal, participando ativamente na dinâmica que se opera no seio da comunidade portuguesa 
em França”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No quadro do seu Plano de Atividades para 2021 a Cap Magellan procura estabelecer e 
desenvolver parcerias estratégicas, no sentido de “proporcionar visibilidade ao território da CIMRL, 
junto da comunidade portuguesa de França e dos jovens lusodescendentes”, tendo apresentado 
uma proposta de parceria global, que se anexa e se resume da seguinte forma: ---------------------- 
Pacote Global = 10.000€, inclui: ---------------------------------------------------------------------------
Presença mensal na revista Cap Magellan (entre junho e outubro de 2021) – página inteira 
interior; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Região convidada de honra na Noite de Gala da Câmara Municipal de Paris; (1) ---------------- 
• Região convidada da Semana Académica com festa de Estudantes – Queima’21, em Paris; (2) 
• Presença no Guia de Verão (distribuído nas férias, aquando da vinda dos emigrantes a 

Portugal) - – página inteira; (3) --------------------------------------------------------------------------------- 
• Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes (em agosto); (4) ---------------------------------- 
• Presença no espaço Cap Magellan, nas festas portuguesas de junho e julho de 2021. (5) ----- 
(1) Acrescem despesas para a Noite de Gala = 5.000€ e ainda: --------------------------------
Produtos gastronómicos da região no cocktail final da gala de Honra, que inclui: produtos, serviço 
com pessoal e com loiça (650 convidados + artistas convidados nos bastidores); ----------------------
Saco e brindes para os 650 convidados + folheto turístico da região, em francês (é habitual a 
região oferecer uma caixinha a cada um dos 650 convidados com produtos típicos da região e/ou 
1 garrafa de vinho; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Despesas com a deslocação entre Portugal e França de uma tuna da região (alojamento e 
refeições por conta da Cap Magellan). -------------------------------------------------------------------------
Queima das Fitas em Paris = 3.500,00€ (valor da proposta fora do pacote global) ------- 
Inclui: inserção de logótipo nos suportes de comunicação + divulgação da região + divulgação da 
região em todas as deslocações da Tuna, que fica em França durante 1 semana, e na Festa de 
Estudantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guia de Verão = 2.490,00€ (valor da proposta fora do pacote global) ------------------------
-----Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes (em agosto) ------------------------------- 
Inclui: receber o evento na região; agilizar um programa lúdico, ficando os custos das atividades a 
cargo da região; custos das refeições (20 a 30 jovens) assumidos pela região. ------------------------
Festas portuguesas de junho e julho (em França e em Portugal) ------------------------------- 
Inclui: distribuição folhetos da CIMRL; sem participação financeira direta. ------------------------------ 
Campanha Anual de Segurança Rodoviária – edição de 2021 ------------------------------------ 
A Cap Magellan, apresenta ainda uma proposta (sem valores) referente à Campanha Anual 
de Segurança Rodoviária – edição de 2021, com o objetivo de dar conhecimento aos 
municípios da CIM, relembrando o exemplo da cidade de Leiria, parceira da campanha há vários 
anos. Em anexo apresenta o Relatório da edição de 2020 da campanha. -------------------------------- 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE, NESTE MOMENTO, 
NÃO É OPORTUNA A PARTICIPAÇÃO DA CIMRL NESTE TIPO DE PROJETO, ATENDENDO À 
CONJUNTURA ATUAL DE PANDEMIA. -------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 10 – Proposta de apoio através da inserção de anúncio, numa edição do mês de 
março 2021, no âmbito da publicação de um Caderno denominado “Medidas de Apoio 
às Empresas, Famílias e Cidadãos” – Jornal de Leiria – doc anexo------------------------ 

Presente email com proposta do semanário Jornal de Leiria, no sentido de apoiar, através da 
inserção de anúncio, a publicação de um caderno denominado “Medidas de Apoio às Empresas, 
Famílias e Cidadãos, numa edição do mês de março de 2021, conforme o seguinte orçamento, 
para uma tiragem de 15.000 exemplares: --------------------------------------------------------------------- 

• Publireportagem 1 página = 1.300€ + iva -------------------------------------------- 
• 1 página = 900€ + iva ------------------------------------------------------------------- 
• ½ página = 500€ + iva (½ página vertical = 650€ + iva) --------------------------- 

• ¼ página = 350€ + iva ------------------------------------------------------------------- 
• Contra capa = 1.650€ + iva -------------------------------------------------------------- 
• Verso contra capa/verso da capa = 1.350€ + iva -------------------------------------- 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE, NESTE 
MOMENTO, NÃO É OPORTUNA A PARTICIPAÇÃO DA CIMRL NESTE TIPO DE PROJETO 
ATENDENDO À CONJUNTURA ATUAL DE PANDEMIA. ---------------------------------------------------- 
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PONTO 11 – Apresentação do projeto de produção da Vórtice Dance Company, para 
divulgar, promover e dinamizar o património e a região, através da criação de 
conteúdos inovadores potencialmente atrativos de novos públicos – proposta 
financeira para cada município, no valor de 4.990,00€ (isento de iva) - doc anexo 

Presente proposta da entidade Cherry Blossom, empresa da zona centro do país que trabalha para 
o mundo no setor das artes, cultura e das indústrias criativas, por indicação do senhor Presidente 
do Conselho Intermunicipal. 
Trata-se de uma produção da Vórtice Dance Company, que cruza várias áreas artísticas, através 
da dança e da música, aliando a imagem, o património e as novas tecnologias, através da técnica 
de videomapping de 3 objetos identificados (edifícios, praças, estruturas naturais ou humanizadas) 
e que resultará num filme promocional da região. Mais informações através dos links referenciados 
no email de proposta e em: www.vorticedance.com 
Cada Município terá acesso ao projeto/filme final - vídeo integral e vídeo parcial (por Município), 
por forma a poderem divulgar, de forma isolada, os conteúdos produzidos. Para esta produção, o 
valor por Município é de 4.990,00€ (valor isento de IVA). 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE, NESTE MOMENTO, 
NÃO É OPORTUNA A PARTICIPAÇÃO DA CIMRL NESTE TIPO DE PROJETO, ATENDENDO À 
CONJUNTURA ATUAL DE PANDEMIA. -------------------------------------------------------------------------- 

PONTOS ACRESCENTADOS À OT, EM 22.02.2021 ----------------------------------------------------- 

PONTO 12 - Estratégia e Plano de Ação de Bioeconomia Circular para a Região do 
Pinhal Interior --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presente ponto tem como objetivo que a senhora Vice Presidente do C.I., Arquiteta Célia 
Marques, faça o ponto de situação da participação na reunião sobre a Estratégia e Plano de Ação 
de Bioeconomia Circular para a Região do Pinhal Interior, em representação da CIMRL. ------------- 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------------ 

PONTO 12 - Informação de Serviço nº 27/2021: Aquisição de Serviços de instrução de 

processos de contraordenações, no âmbito da Autoridade de Transportes da CIMRL 

- CPrev nº 12/2020 – Relatório Final – doc anexo -------------------------------------------
Presente Informação de Serviço nº 27/2021, referente à proposta de Relatório Final para o 
procedimento de Aquisição de Serviços de instrução de processos de contraordenações, no âmbito 
no âmbito da Autoridade de Transportes da CIMRL, segundo o procedimento por Consulta Prévia 
nº 12/2020, que confirma o Relatório Preliminar, propondo a adjudicação à Empresa Diogo, Neto 
& Associados, pelo valor de 17.880,00 € (dezassete mil oitocentos e oitenta euros). ------------------
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR A PROPOSTA 
POR UNANIMIDADE. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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○○○ 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. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 


