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ATA N.º 6/2016 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA, CIM-RC 

ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL 
No dia vinte e seis de abril do ano de dois mil e dezasseis, pelas dezassete horas e trinta minutos, na 
sede da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM RC), deu-se início à sexta sessão da 
Assembleia Intermunicipal (AI) da CIM RC e para a qual foram convocados os respetivos membros, de 
acordo com a alínea a) do artigo 86.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual 
redação. 
Verificou-se que não estavam presentes os seguintes membros: José Maria Maia Gomes, Adérito Ferreira 
Machado, António Alberto Maló de Abreu, Anabela Batista Cortez Sotaia, José Manuel Duarte Ventura, 
João Paulo Águas Tomé Ferreira, Amândio José de Oliveira Torres, Ana Paula Dias Neves Sançana, 
Hugo Pedro Cabral Fernandes, Celeste Pereira dias Cardoso, Afonso Sequeira Abrantes, Alcina Maria 
Gomes Saraiva, Romão Afonso Pereira, Maria Fátima M.C. Nunes e Arlindo Rui Simões da Cunha. 
Encontravam-se presentes os restantes membros, conforme consta da lista de presenças que passará a 
constar como anexo número um à presente ata.  
A representar o Conselho Intermunicipal da CIM-Região de Coimbra, esteve o Presidente do Conselho 
Intermunicipal (CI), João Albino Ataíde das Neves. 
De acordo com o estatuído na alínea b) do artigo 86.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
na sua atual redação, dirigiu os trabalhos o Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal, Fernando 
Luís de Almeida Torres Marinho. 
O Presidente da Mesa autorizou os serviços da CIM Região de Coimbra a gravar a presente sessão, para 
efeitos administrativos. 
 
1. Ata n.º 5/2015, de 29 de dezembro- Apreciação e Votação 
O Presidente da Mesa colocou a ata n.º 5/2015, de 29 de dezembro, à apreciação dos presentes, não 
tendo sido suscitado qualquer pedido de esclarecimento à mesma. 
Submetida a votação da ata n.º 5/2015, de 29 de dezembro, foi a mesma aprovada por maioria, com 
uma abstenção. 
2. Período Antes da Ordem do Dia 
Data da reunião da Assembleia Intermunicipal  
O Presidente da Mesa referiu não ser fácil tentar harmonizar uma data para reunir em que estejam 
representadas todas as Assembleias Municipais. Agradeceu a presença de todos e lamentou o sucedido 
com a Assembleia Municipal de Cantanhede que realiza hoje a sua reunião, acrescentando que conciliar 
datas é “dificilmente superável” dado o número de municípios envolvidos. 
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Tomou a palavra o membro Abel Carapeto, da Assembleia Municipal de Cantanhede, esclarecendo que 
os Srs. membros José Maia Gomes e Adérito Machado não tiveram de facto disponibilidade para estar 
presentes nesta reunião, dado que são respetivamente Presidente da Mesa e Primeiro Secretário da 
Assembleia Municipal de Cantanhede. Sugeriu que a próxima reunião da Assembleia Intermunicipal seja 
agendada com o devido tempo e dado conhecimento aos Srs membros de forma a evitar estas 
sobreposições de datas. Esta intervenção mereceu a concordância do Senhor membro da Assembleia 
Municipal de Cantanhede, Manuel Teixeira. 
O Presidente de Mesa agradeceu os contributos e sugeriu que no início do ano se estabeleça um 
calendário anual das reuniões a realizar por este órgão. 
Interveio o membro da Assembleia Municipal de Penela, Manuel Mendes Lopes, informando que solicitou 
via e-mail em 22 de dezembro a sua substituição na 5ª reunião da Assembleia Intermunicipal realizada 
em 29 de dezembro último, por se encontrar ausente nessa data da Região Centro porém o seu 
substituto não foi convocado. 
O Presidente da Mesa lamentou essa situação e solicitou aos membros deste órgão o favor de 
informarem sempre, com a devida antecedência, a sua substituição à respetiva Assembleia Municipal de 
onde são provenientes, bem como a estes serviços. 
A Assembleia Intermunicipal tomou conhecimento. 
Substituição do Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal  
Tomou a palavra Cristina Roma, da Assembleia Municipal de Penacova questionando se não está 
comtemplado no Regimento a substituição do Senhor Vice-Presidente da Mesa. 
O Presidente da Mesa agradeceu a observação e dado que o regimento é omisso nessa questão propôs 
à Assembleia Intermunicipal que a substituição do Senhor Vice-Presidente da Mesa seja feita por Cristina 
Roma, membro da Assembleia Municipal de Penacova. 
A Assembleia Intermunicipal tomou conhecimento. 
 
Acompanhamento da prestação de serviços na área dos transportes 
Relativamente a este assunto pediu a palavra Adelaide Gonçalves, membro da Assembleia Municipal da 
Figueira da Foz questionando qual o papel da CIM na área dos transportes. 

O Presidente da Mesa salientou que esta entidade intermunicipal irá ter competências como Autoridade 
de Transportes para as carreiras intermunicipais e de seguida deu a palavra ao Senhor Presidente do CI 
que procedeu aos devidos esclarecimentos indicando que está prevista a realização de uma reunião 
com o Senhor Secretário de Estado dos Transportes para análise da situação. 
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Congresso das Cidades e Municípios e Regiões da Europa 
O Presidente do CI saudou os presentes e informou da representação no Congresso das Cidades e 
Municípios e Regiões da Europa subordinado ao tema “O amanhã começa hoje! uma visão local e 
regional para a Europa em 2030”, realizado entre os dias 20 e 22 de abril no Chipre. Prosseguiu dizendo 
que o evento esteve estruturado em torno de grandes temas como: a Governação e Liderança/Economia 
e Finanças/Meio-Ambiente, o Clima e Energia/Sociedade e Cultura/Integração Europeia/Negócios, a 
Tecnologia e Inovação/ Cooperação e Partenariados, pretendendo, através de Sessões Paralelas, 
incentivar e potenciar o debate e o intercâmbio de ideias e experiências inovadoras em áreas-chave da 
atividade das cidades, municípios, regiões e demais coletividades territoriais da Europa, perspetivando e 
projetando o seu futuro até 2030.  
Considerou o evento de extrema importância pois para além de uma agregação política de toda a Europa, 
é nesse Comité das Regiões e municípios da Europa que se discute aquilo que é ou não prioritário para 
as políticas públicas e convém ir estando a par da informação que ali se vai produzindo. 
 
Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da CIM-Região de Coimbra 
Relativamente a este assunto o Presidente do CI fez o ponto de situação quanto aos investimentos 
mapeados e a sua concretização nas diversas prioridades de investimento. 
Deu igualmente conhecimento à Assembleia Intermunicipal da análise das candidaturas no montante total 
de 1.416.969,00 euros atribuído no âmbito da Assistência Técnica até 2020, trabalho que tem vindo a ser 
realizado pela equipa técnica da CIM, mediante protocolo celebrado com a CCDRC.  
Informou do encerramento de candidaturas da Assistência Técnica no âmbito do QREN reconhecendo a 
dedicação dos técnicos a esta tarefa que considerou de grande importância. 
 
Turismo 
Aludiu também à questão do turismo dizendo que os municípios devem ter um papel preponderante nesta 
matéria até porque são eles que têm todo o trabalho de preparação das infraestruturas e de meios para a 
aprovação turística e dessa forma a CIM poderá desenvolver um trabalho visando a promoção da Região 
numa perspetiva supramunicipal. 
 
Regime Jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros - Autoridade de Transportes 
O Presidente do CI referiu que a CIM Região de Coimbra se irá assumir como Autoridade de Transportes, 
até dezembro de 2019, no âmbito das competências atribuídas pelo Regime Jurídico do Serviço Público 
de Transportes de Passageiros (RJSPTP), existe já uma equipa técnica para acompanhar este dossier 
neste momento direcionado para as carreiras intermunicipais. Através deste Regime, os Municípios veem 



Assembleia Intermunicipal da Região de Coimbra de 26-04-2016 
 

ssembleia  

 
 

Página 4 de 7 

os seus poderes reforçados na área da gestão e organização dos transportes, podendo agora 
contratualizar serviços não só das áreas urbanas, como também nos territórios intermunicipais.  
Entende que a CIM ao assumir estas competências terá benefícios territoriais e operacionais 
designadamente ao nível da concretização do princípio da subsidiariedade em matéria de mobilidade e 
transportes, permitindo que as decisões de planeamento, fiscalização, investimento, divulgação e 
desenvolvimento do serviço público de transporte de passageiros no território da CIM sejam tomadas a 
nível intermunicipal. 
 
Urban Innovative Actions 
Prosseguindo com a sua intervenção informou que a CIM apresentou uma candidatura ao Urban 
Innovative Actions – UI, uma iniciativa da Comissão Europeia no valor de 2 milhões e meio de euros, que 
disponibiliza a áreas urbanas por toda a Europa os recursos necessários para testar soluções novas, 
ainda não demonstradas para responder a desafios urbanos sendo que nesta CIM será participada pelos 
municípios de Coimbra, Penela e Figueira da Foz. 
 
Concertação de estratégias para a promoção do sucesso escolar na Região de Coimbra 

O Presidente do CI informou que foi realizada uma reunião com o Senhor Secretário de Estado da 
Educação na qual se evidenciou alguma preocupação com a Prioridade de Investimento (PI) 10.01, uma 
vez que o Ministério da Educação pretendia assumir este plano de combate ao insucesso escolar 
através de formação e de planos de ação que estão inseridos nesta PI: 

Foi realizada uma reunião conjunta com as CIM da Região Centro e da análise ao desenvolvimento dos 
Pactos de Desenvolvimento e Coesão Territorial, os presentes partilharam preocupações, face à 
execução e prioridades dos respetivos pactos e as alterações que se advinham, resultantes das regras 
impostas. Foram definidas prioridades de intervenção e de liderança em questões imateriais como é o 
caso do combate ao abandono escolar. 

 

Assembleia Distrital de Coimbra (ADC) 

Relativamente a este assunto o Presidente do CI disse que se está a analisar pontualmente a integração 
do património da ADC no âmbito da CIM Região de Coimbra nomeadamente através do seu 
levantamento histórico e da evolução patrimonial das propriedades.  
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Reflexão do Setor dos Serviços Públicos de Água 

Mais informou que está solicitada uma reunião com o Senhor Secretário do Ambiente, após recolha de 
contributos dos municípios sobre o setor dos serviços públicos de água, sendo estes tidos em 
consideração nos trabalhos tendentes à criação de soluções de gestão de escala supramunicipal.  

Por último salientou que o CI pretende reunir com cada uma das tutelas até porque este órgão é um 
instrumento político que visa acordar políticas. 

 

A Assembleia Intermunicipal tomou conhecimento. 
____________________________________________________________________________________ 
3. Ordem do Dia: 
3.1. Relação dos compromissos plurianuais referentes ao período de 01 de setembro de 2015 a 14 
de abril de 2016, no âmbito da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso - Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação - informação 
O Presidente da Mesa referiu tratar-se da informação na qual constam os compromissos plurianuais 
assumidos pela CIM-RC que vem a este órgão para conhecimento, documento que constará como 
anexo à presente ata. 
A Assembleia Intermunicipal tomou conhecimento. 
3.2. Relatório de Gestão e Prestação de Contas da CIM RC do ano 2015 - apreciação e votação 

Foi presente para apreciação e votação da Assembleia Intermunicipal o Relatório de Gestão e Prestação 
de Contas da CIM Região de Coimbra do ano 2015. 

O Presidente do CI deu nota que se cumpriu a meta estabelecida pela Lei das Finanças Locais tendo-se 
atingido 95% de taxa de execução. 
A Assembleia Intermunicipal deliberou aprovar por maioria, com quatro abstenções, o Relatório 
de Gestão e Prestação de Contas da CIM Região de Coimbra relativo ao ano de 2015. 
3.3. 1.ª Revisão Orçamental n.º 1/2016 - apreciação e votação 

Foi presente para apreciação e votação a 1.ª Revisão ao Plano e Orçamento de 2016, documento que 
se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como anexo número cinco à 
presente ata. 
O Presidente do CI salientou que foi necessário recorrer ao Saldo de Gerência que transita de 2015 pela 
sua totalidade, em 984.505,62 €. O remanescente é compensado pelo reforço das rubricas de receita 
correspondentes às candidaturas aprovadas (PAMUS e POVT) e à comparticipação financeira dos 
Municípios relativas à participação da CIM Região de Coimbra na BTL’2016. Deu nota das principais 



Assembleia Intermunicipal da Região de Coimbra de 26-04-2016 
 

ssembleia  

 
 

Página 6 de 7 

ações a reforçar na estratégia para o ano de 2016: Plano de Comunicação; Execução do Programa de 
Assistência Técnica contratualizada; Plano Intermunicipal de Requalificação de Equipamentos Sociais e 
de Saúde -Unidades móveis de Saúde; Rede de Oferta Turística em Espaços Naturais; Redução e 
Prevenção do Abandono Escolar; Promoção do Espírito Empresarial da Região de Coimbra; Consultoria 
e Auditoria Interna Intermunicipal; Concursos Regionais Temáticos - Concurso de Fotografia; 
Organização e Participação em Feiras, Seminários e Outras Iniciativas Promocionais; Programa 
SUDOE; Formação de Públicos Estratégicos – Igualdade de Género. 

A Assembleia Intermunicipal deliberou aprovar por maioria, com três abstenções, a Revisão 
Orçamental n.º 1/2016. 
 
3.4. Alteração ao Mapa de Pessoal - apreciação e votação 
Foi presente a 1.ª alteração ao mapa de pessoal da CIM RC para o ano de 2016, documento que 
constará como anexo à presente ata. 
O Presidente do CI esclareceu os presentes que atendendo ao acréscimo de competências nas CIM, 
nomeadamente ao nível dos transportes, há necessidade de alterar a estrutura e fazer o devido 
ajustamento. 
Relativamente a esta questão da mobilidade e transportes interveio o membro da Assembleia Municipal 
de Coimbra, José António Oliveira Bandeirinha, questionando se o técnico contratado para o efeito terá 
funções executivas ou de consultoria uma vez que se trata de uma medida estratégica para toda a 
Região. 
O Presidente do CI respondeu que o técnico terá de ter um perfil próprio em função das competências 
que lhe forem atribuídas, informou igualmente que existe um protocolo celebrado com a Metro Mondego, 
que possui recursos especializados nesta matéria e que fornece aconselhamento a esta CIM.  
Passou a palavra ao Primeiro Secretário Executivo que começou por cumprimentar todos os membros da 
Assembleia Intermunicipal.  
Avançou que inicialmente foi feita uma auscultação a todos os municípios associados solicitando um 
técnico em regime de mobilidade, porém nenhum município respondeu afirmativamente a este pedido. O 
técnico deverá ter competências específicas como ser conhecedor e gestor de redes, com conhecimentos 
de sistemas informação geográfica, com competências de planeamento e com gestão de fundos, ou seja, 
detentor de um “perfil altamente complexo” dado que irá trabalhar com uma plataforma nacional de 
gestão de carreiras. 
A Assembleia Intermunicipal deliberou aprovar por unanimidade, a 1.ª alteração ao mapa de 
pessoal da CIM RC para o ano de 2016. 
____________________________________________________________________________________ 
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4. Outros assuntos 
Antes de encerrar os trabalhos, o Presidente da Mesa, solicitou aos presentes que a ata e as 
deliberações desta reunião sejam aprovadas em minuta para que tenham a eficácia devida. 
 
Não havendo objeções, a ata e as deliberações foram aprovadas em minuta. 
 
Nada mais tendo sido tratado, e sendo cerca de dezanove horas e quinze minutos, foi lavrada para 
constar a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada. 
 
 

(Presidente da Mesa) 
 
 

(Vice-Presidente da Mesa) 
 
 

(Secretário da Mesa) 
 

 


