comunidade intermunicipal da região de coimbra

Ata n.º 22
Reunião do Conselho Intermunicipal
da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
(Ordinária)

No dia 14 de abril de 2015, pelas 15h45m, na sede da CIM Região de Coimbra, em Coimbra, reuniu o Conselho
Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra devidamente convocado pelo Presidente do
Conselho Intermunicipal, João Albino Rainho Ataíde das Neves, ao abrigo da alínea c) do artigo 92.º do Anexo I à
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Aprovação de Atas
Discussão e aprovação da ata n.º 21, de 10 de março
Período de Antes da Ordem do Dia
Ordem do Dia
1. Informações
1.1. Listagem de intervenções de requalificação de equipamentos escolares do 1.º Ciclo
2. Propostas
2.1. “Mapa preditivo de exposição ao gás radão na Região de Coimbra” - Colaboração Institucional com o Consórcio
EDP/ Radosys Atlantic, Incubadora de Empresas do Instituto Pedro Nunes e Confederação Portuguesa da
Construção e Imobiliário
3. Unidades Orgânicas
3.1. Unidade de Coordenação Administrativa
3.1.1. Contabilidade
3.1.1.1. Relatório de Gestão e Prestação de Contas da CIM RC relativo ao ano de 2014
3.1.1.2. Alteração Orçamental n.º 4/2015
3.1.1.3. Revisão Orçamental n.º 1/2015
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3.1.1.4. Relatório da auditoria externa às contas de 2014 da CIM RC, conforme disposto na Lei n.º 73/2014, de 3 de
setembro, na sua atual redação
3.1.1.5. Relação dos compromissos plurianuais, referentes ao período de 01 de dezembro de 2014 a 30 de março
de 2015, no âmbito da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso - Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na
sua atual redação
3.1.2. Tesouraria
3.1.2.1. Resumo Diário de Tesouraria
3.1.3. Contratação Pública
3.1.3.1. Acordo Quadro para Fornecimento de Inertes, Misturas Betuminosas, Pré-Fabricados e outros Materiais
3.1.3.2. Ajuste direto para Aquisição de Serviços de Consultoria para “Elaboração do Plano Intermunicipal de
Adaptação às Alterações Climáticas”
3.1.3.2.1. Delegação de competências
3.1.3.2.2. Parecer prévio vinculativo
3.3. Unidade de Gestão de Fundos Comunitários
3.3.1. Apreciação da proposta de Operacionalização do Programa Intermunicipal de Modernização Administrativa –
Versão pré final
3.3.2. Apreciação da proposta do Plano de Ação Intermunicipal de Valorização do Património Cultural, Natural e
Promoção Turística – Versão pré final
4. Outros assuntos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À hora anunciada na convocatória, o Presidente do CI deu início à reunião, fazendo circular a lista de presenças
para recolha das assinaturas dos presentes, que se junta como anexo número um à presente ata, tendo-se
verificado a existência do quorum necessário.
Assim, registou-se que participaram na reunião:
Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal e Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Ricardo Pereira Alves;
Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal e Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos
Alexandrino Mendes;
Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, João Carlos Vidaurre Pais de Moura;
Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Augusto Soares Machado;
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Presidente da Câmara Municipal de Góis, Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira;
Presidente da Câmara Municipal da Lousã, Luís Miguel Correia Antunes;
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Manuel Leal Marqueiro;
Presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul José sores de Almeida;
Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, António Miguel Costa Baptista;
Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, Emílio Augusto Ferreira Torrão;
Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, José Júlio Henriques Norte;
Presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, José Alberto Pacheco Brito Dias;
Presidente da Câmara Municipal de Penacova, Humberto José Batista Oliveira;
Presidente da Câmara Municipal de Penela, Luís Filipe da Silva Lourenço Matias;
Presidente da Câmara Municipal de Soure, Mário Jorge Nunes;
Presidente da Câmara Municipal de Tábua, Mário Almeida Loureiro;
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João Miguel Sousa Henriques.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram igualmente presentes na reunião o 1.º Secretário Executivo Intermunicipal, Jorge Manuel Teixeira Bento,
a Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Maria Helena Rosa de Teodósio, o Chefe de Gabinete da
Câmara Municipal de Cantanhede, Luís Pedro Casalta Martins de Castro, o Chefe de Gabinete de Apoio ao
Investimento da Câmara Municipal de Coimbra, Jorge Miguel Marques de Brito, bem como a Secretária do Gabinete
de Apoio à Vereação da Câmara Municipal de Soure, Teresa Margarida Vaz Pedrosa.
Aprovação de Ata
Discussão e Aprovação da Ata n.º 21, de 10/03/2015
O Presidente do CI colocou à discussão e aprovação a ata n.º 21, de 10 de março, não tendo sido suscitados, pelos
presentes, quaisquer esclarecimentos à mesma.
Não havendo intervenções a registar, o Presidente do CI colocou a ata n.º 21, de 10 de março, a votação
tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia
Reunião mantida com Comissão Diretiva do Plano Operacional do Centro 2020
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O Presidente do CI informou que, juntamente com os vice-presidentes e o 1º secretário executivo intermunicipal,
reuniu neste mesmo dia, pelas 11 horas, com a Comissão Diretiva do PO CENTRO 2020, para clarificar algumas
questões relacionadas com o ITI desta CIM, designadamente, no que se refere aos mapeamentos que a
Administração Central desconcentrada tem em curso. Da discussão ocorrida ficou claro que os investimentos que
venham a integrar os diversos mapeamentos serão analisados pela CIM Região de Coimbra e discutidos com o
sector.
Registou ainda, que foi evidenciada alguma preocupação pelos montantes de Fundos Comunitários atribuídos aos
ITI serem escassos.
Prosseguiu a sua intervenção, destacando a dificuldade do 1º secretário executivo intermunicipal em recolher
atempadamente a informação sobre as diversas frentes de trabalho, sugerindo aos srs presidentes a indicação de
uma pessoa próxima para tentar agilizar estes trabalhos e transmitir toda a informação.
Tomou a palavra o Vice-Presidente do CI, Ricardo Alves, referiu que uma das preocupações demonstradas na
referida reunião se prendeu com o valor consignado a esta CIM (2,2M€), referente à PI 10.5 – Requalificação dos
Equipamentos Escolares, tendo ficado decidido enviar à CCDRC um levantamento relativo às necessidades nesta
matéria, nos 19 municípios. Salientou o compromisso assumido por parte da CCDRC em reanalisar a distribuição
financeira dos 50 milhões de euros atribuídos à Região Centro e rever em alta a verba destinada a esta CIM Região
de Coimbra.
Em relação à PI 6.3 – Valorização do Património Cultural, Natural e Promoção Turística, referiu que o valor atribuído
à Região Centro (55 milhões de euros) será distribuído da seguinte forma: 10 milhões destinados para a valorização
do património natural e 45 milhões para a valorização do património cultural. Disse que o mapeamento, da
responsabilidade da DR Cultura e da DGPC, é um documento que ainda se encontra em aberto, ainda não foi
aprovado pela tutela, prevendo-se para a Região de Coimbra um investimento na ordem dos 15 milhões de euros,
reiterando que só poderão ser considerados os investimentos que dele fazem parte.
Relativamente à saúde disse que ainda não há interação com a Administração Regional de Saúde (ARS) apenas se
sabe informalmente que foram indicados um conjunto de investimentos, nomeadamente dos cuidados de saúde
primários prestados nos Centros de Saúde.
O 1º secretário executivo intermunicipal informou que, na reunião, tomaram igualmente conhecimento que está em
curso um mapeamento das áreas de localização empresarial. Como não tem qualquer informação adicional sobre
este processo sugere aos srs presidentes que procurem recolher essa informação junto do PO CENTRO 2020.
O CI tomou conhecimento.
Intervenção do Presidente da Câmara Municipal da Lousã
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Tomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal da Lousã que começou por manifestar a sua concordância com
a posição assumida no documento que a CIM tornou público, sobre a fusão dos sistemas multimunicipais de água e
saneamento, designadamente, no que se refere à criação do Sistema do Centro Litoral e à Fusão da Águas do
Mondego com o SIMLIS e o SIMRIA.
Deu ainda nota da falta de infraestruturas e de recursos humanos existente nas várias unidades de Saúde da área
territorial do Pinhal Interior e da decisão de tornar públicas estas necessidades, por parte do Conselho Diretivo do
Agrupamento de Saúde. Referiu que irá ser realizado um fórum que visa refletir sobre os cuidados de saúde
primários à população e a sua cobertura e que este deveria contar com a participação da CIM de modo a permitir
uma reflexão a mais alargada possível.
Relativamente ao próximo quadro comunitário entende que este tem menor disponibilidade financeira e é de maior
complexidade de acesso. Deixou uma palavra de reconhecimento ao trabalho realizado pelo 1º secretário executivo
intermunicipal na condução do processo de construção do ITI desta CIM.
Disse ainda esperar que a Direção Regional da Cultura tenha em consideração o projeto da Rede de Castelos e
Muralhas, prevendo verbas para a requalificação de alguns monumentos, a fim de potenciar do valor dos elementos
patrimoniais existentes na Rede.
Aproveitou a ocasião para convidar os presentes para um convívio referente ao evento “Festival Gastronómico” a ter
lugar no próximo dia 23 de abril.
Intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Penacova
Relativamente ao documento de tomada de posição conjunta sobre o SMM de Abastecimento de Água e de
Saneamento do Centro Litoral de Portugal, o Presidente da Câmara Municipal de Penacova referiu que o
documento por si redigido foi alvo de algumas melhorias, logo após o conhecimento do parecer da ERSAR e após
alguns contributos recebidos e remetido ontem para a comunicação social.
Intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Mortágua
Deu nota da reunião de trabalho mantida com o Senhor Secretário de Estado dos Transportes relativa à
requalificação da Linha da Beira Alta e à construção do IP3 Viseu-Coimbra. Entende que a solução da reconversão
da Linha da Beira Alta é a mais adequada e tudo indica que irá perseverar, apesar de não ter tido confirmação
explícita por parte do Senhor Secretário de Estado.
O Presidente do CI aludiu ao comunicado da CIM Região de Coimbra sobre este assunto e julga que se deve
reiterar a posição assumida. O Vice-Presidente do CI, Ricardo Alves manifestou a sua concordância com esta
posição.
Intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede
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O Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede salientou que o eixo Aveiro/Viseu/Guarda tem feito o seu papel
tentando concretizar a solução que melhor lhe convém – construção de uma nova ligação ferroviária Aveiro / Vilar
Formoso. Por essa razão entende que se deve tomar uma nova posição pública sobre este assunto. Para si, tratase de uma questão estruturante para a Região de Coimbra e que esta CIM deve atuar como um todo.
Relativamente à saúde e à falta de recursos humanos nos Centros de Saúde, abordou a situação existente no seu
município, situação semelhante à da Lousã, alertando os presentes para a abertura do concurso nacional para
recrutamento de médicos de família, no qual a Região de Lisboa está a tentar obter uma quota superior às
restantes. Finalizou a sua intervenção dizendo apoiar a divulgação de uma notícia de imprensa que exponha estes
assuntos.
Intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Coimbra
Interveio o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra informando que a ANMP, por si representada, não
participou na última reunião da Comissão Interministerial Coordenação do Portugal 2020 uma vez que estava em
fase decisiva a organização do último Congresso da ANMP. Contudo ficou acordado que a reunião da Comissão
Ministerial não incidiria sobre matérias relacionadas com o Poder Local. Constatou-se posteriormente que esse
acordo não foi respeitado, com a introdução do tema “mapeamentos e sua integração nos ITI” pelo que foi pedida
um areunião urgente com o Ministro Poiares Maduro.
Informou ainda que, em relação ao tema “mapa de territórios de baixa densidade” a definição apresentada pelo
Governo, difere da proposta da ANMP, ao contrário do que é insinuado na comunicação social.
Em relação à requalificação da linha da Beira Alta e da construção do IP3 Viseu-Coimbra, concordou com as
intervenções anteriores sobre estas matérias e julga que se deve insistir nestas opções.
Intervenção do Vice-Presidente do CI
Começou a sua intervenção dizendo sentir-se orgulhoso por fazer parte desta CIM Região de Coimbra, a maior do
país. Em relação à reunião mantida hoje com a Presidente da CCDRC reforçou a mensagem comunicada da
necessidade dos mapeamentos serem discutidos no seio da CIM Região de Coimbra, entendendo que deve haver
um acordo de princípio entre os 19 municípios que a compõem.
No que respeita aos serviços de Saúde disse ter informado o Secretário de Estado da Saúde da situação
“dramática” que se vive no concelho de Oliveira do Hospital onde a falta de médicos cria um grande problema. Deu
nota aos presentes que juntamente com o Secretário de Estado se tentou encontrar soluções para este problema e
julga ter conseguido.
Intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho
Relativamente à requalificação da Linha da Beira Alta e da construção do IP3 Viseu-Coimbra saudou a intervenção
do seu homólogo de Cantanhede e disse concordar com a posição assumida por este.
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Na questão do mapeamento de monumentos e outros, entende que o tempo é escasso e que a CIM RC deveria
fazer a recolha pelos municípios dos investimentos que estes pretendem ver concretizados.
De seguida deu nota de uma situação verificada com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o caminho
agrícola do campo, relativa à manutenção daquela estrada e solicitou uma tomada de posição solidária com este
concelho, no relacionamento com a APA.
O sr Presidente do CI tomou nota da solicitação em causa.
O 1º secretário executivo intermunicipal fez o ponto de situação do levantamento das necessidades dos
equipamentos escolares feito pelos municípios e para a listagem que consta na Ordem do Dia. Alertou para o
mapeamento dos investimentos do parque escolar do 2.º e 3.º ciclo, conduzido pelo Ministério da Educação que,
não integrando o ITI, tem implicações óbvias na qualidade da oferta educativa nos municípios.
Relativamente ao levantamento dos equipamentos sociais, feito pela CIM, disse que cada município articulou com
as IPSS locais quais as necessidades de investimento, em termos de requalificação, sendo esta uma informação útil
pois possibilita a sua comparação com o mapeamento que o Ministério da Segurança Social tem em curso. Mais,
solicitou aos municípios que ainda não o fizeram chegar o seu contributo nesta área que o façam o mais
rapidamente possível.
No que diz respeito aos equipamentos de saúde, referiu que o mapeamento está a ser feito pela ARS e que se
aguarda por essa informação. Acrescentou que o investimento na requalificação de Centros de Saúde e extensões
de Saúde integrará o ITI, pelo que deverá haver oportunamente uma reunião com a ARS para proceder a essa
análise.
Quanto ao mapeamento do património cultural, que a DR Cultura tem em curso, é feito pela tutela, sendo que em
princípio este PO só acolherá financiamento de requalificação de edifícios de património classificado. Destacou a
importância da definição do mapeamento para saber até que ponto esses investimentos integram parcialmente o ITI,
ou seja, se haverá um jogo negocial de análise política desses investimentos para saber se a CIM Região de
Coimbra aceita integrar alguns desses investimentos no seu ITI.
Quanto à eficiência energética disse que o levantamento está concluído, graças aos contributos sobre os dados de
consumos provenientes de todos os municípios, possibilitando uma análise técnica que justifique uma intervenção
nesses equipamentos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neste momento ausentaram-se os Presidente das Câmaras Municipais de Tábua e de Soure
Criação do Instituto Confúcio, em Coimbra
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O Secretário Executivo Intermunicipal informou que a CIM Região de Coimbra tomou uma posição de apoio à
Universidade de Coimbra para instalação de um Instituto Confúcio, escola de língua chinesa, iniciativa do Governo
chinês, através da sua Embaixada em Portugal.
Relativamente aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) solicitou aos municípios que ainda não levantaram o
equipamento que o façam o mais rapidamente possível.
Ordem do Dia
1. Informações
1.1. Listagem de intervenções de requalificação de equipamentos escolares do 1.º Ciclo
Foi presente a listagem de intervenções de requalificação de equipamentos escolares do 1.º ciclo para consulta dos
autarcas.
O CI tomou conhecimento.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Propostas
2.1. “Mapa preditivo de exposição ao gás radão na Região de Coimbra” - Colaboração Institucional com o Consórcio
EDP/ Radosys Atlantic, Incubadora de Empresas do Instituto Pedro Nunes e Confederação Portuguesa da
Construção e Imobiliário
O Presidente do CI apresentou a minuta de declaração na qual se manifesta a intenção da CIM Região de Coimbra
em participar na elaboração do “Mapa preditivo de exposição ao gás radão na Região de Coimbra”, a realizar pelo
consórcio EDO/Radosys Atlantic, com a supervisão científica do Laboratório de Radioatividade Natural da
Universidade de Coimbra e do Laboratório de Radioactividad Ambiental da Universidade da Cantábria e que conta
ainda com a colaboração da Incubadora de Empresas do Instituto Pedro Nunes e da Confederação Portuguesa da
Construção e Imobiliário.
Após apreciação, o CI deliberou por unanimidade aprovar a minuta de declaração apresentada.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Unidades Orgânicas
3.1. Unidade de Coordenação Administrativa
3.1.1. Contabilidade
3.1.1.1. Relatório de Gestão e Prestação de Contas da CIM RC relativo ao ano de 2014
Foi apresentado, nesta sessão de trabalho do CI o Relatório de Gestão, bem como os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2014 da CIM-RC, não tendo sido solicitados quaisquer esclarecimentos.
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O Presidente do CI entende que se deve dar uma nota pública da atividade desenvolvida e o 1º secretário executivo
intermunicipal acrescentou que foi colocada nas pastas dos Srs. Presidentes uma síntese do Relatório Financeiro.
Após apreciação, o CI deliberou por unanimidade aprovar o Relatório de Gestão e Documentos de Prestação
de Contas do ano de 2014 da CIM-RC, devendo os mesmos ser apresentados à Assembleia Intermunicipal,
nos termos do número um do artigo trinta dos Estatutos da CIM-RC.
3.1.1.2. Alteração Orçamental n.º 4/2015
Foi presente para aprovação do CI a proposta da 4.ª alteração orçamental que surge em resultado de algumas
correções emergentes a efetuar aos documentos previsionais iniciais, aprovados em dezembro de 2014 e
decorrente da atividade normal da CIM RC, tendo-se constatado a necessidade de se proceder à redistribuição de
dotações entre algumas rubricas orçamentais, mantendo o valor da despesa global.
O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a 4.ª Alteração Orçamental 2015.
3.1.1.3. Revisão Orçamental n.º 1/2015
O Presidente do CI apresentou para apreciação e votação a 1.ª Revisão ao Plano e Orçamento de 2015, que integra
parte do Saldo de Gerência de 2014, de modo a reforçar algumas rubricas sub-orçamentadas nos documentos
previsionais iniciais, documento que se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como
anexo.
Sem intervenção dos presentes, o CI deliberou, por unanimidade, aprovar a 1.ª Revisão do Plano e
Orçamento de 2015 e submeter à apreciação da Assembleia Intermunicipal.
3.1.1.4. Relatório da auditoria externa às contas de 2014 da CIM RC, conforme disposto na Lei n.º 73/2014, de 3 de
setembro, na sua atual redação
O Presidente do CI apresentou o Parecer do Revisor Oficial de Contas, sobre a situação Económica e Financeira da
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra com referência ao ano de 2014, que se junta por fotocópia à
presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo, devendo o mesmo ser presente à próxima
Sessão da Assembleia Intermunicipal.
O CI deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório da auditoria externa às contas de 2014 da CIM-RC e
submeter o assunto à apreciação da Assembleia Intermunicipal.
O CI tomou conhecimento.
3.1.1.5. Relação dos compromissos plurianuais, referentes ao período de 01 de dezembro de 2014 a 30 de março
de 2015, no âmbito da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso - Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na
sua atual redação
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O Presidente do CI apresentou a relação dos compromissos plurianuais assumidos pela CIM-Região de Coimbra,
referentes ao período de 01 de dezembro de 2014 a 30 de março de 2015, tabela que constará como anexo à
presente ata.
O CI deliberou, por unanimidade, apresentar à Assembleia Intermunicipal a informação onde constem os
compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos
e dos Pagamentos em atraso.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.2. Tesouraria
3.1.2.1. Resumo Diário de Tesouraria
Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria, que mostra, a esta data, um saldo bancário de 647.791,09 €
(seiscentos e quarenta e sete mil, setecentos e noventa e um euros e nove cêntimos) referente ao dia treze de abril
de 2015, documento que constará como anexo à presente ata. Não houve qualquer pedido de intervenção ou de
esclarecimentos relativo ao documento presente para apreciação.
O CI tomou conhecimento do resumo diário de tesouraria.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.3. Contratação Pública
3.1.3.1. Acordo Quadro para Fornecimento de Inertes, Misturas Betuminosas, Pré-Fabricados e outros Materiais
O Presidente do CI recordou que por deliberação do CI, de 9 de dezembro de 2014, foi decidido proceder-se à
abertura de procedimento para a celebração de um acordo quadro para Fornecimento de Inertes, Misturas
Betuminosas, Pré-Fabricados e outros Materiais……………
O CI deliberou, por unanimidade, aprovar relatório final proposto pelo júri do procedimento, bem como as
respetivas minutas de contrato.
3.1.3.2. Ajuste direto para Aquisição de Serviços de Consultoria para “Elaboração do Plano Intermunicipal de
Adaptação às Alterações Climáticas”
3.1.3.2.1. Delegação de competências
3.1.3.2.2. Parecer prévio vinculativo
Foi proposto pelo Presidente da CI a retirada destes pontos da Ordem de trabalhos por não estarem reunidas
condições para a sua análise.
O CI deliberou concordar com a proposta do presidente do CI.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.3. Unidade de Gestão de Fundos Comunitários
3.3.1. Apreciação da proposta de Operacionalização do Programa Intermunicipal de Modernização Administrativa –
Versão pré final
O Presidente do CI apresentou para apreciação do CI o relatório de diagnóstico da DELOITTE, elaborado com a
estreita colaboração desta CIM que se baseia na informação recolhida junto dos 19 municípios para obtenção de um
diagnóstico à situação atual na área da Modernização Administrativa.
O Secretário Executivo Intermunicipal esclareceu que o diagnóstico efetuado se centrou no levantamento dos
principais serviços de atendimento ao cidadão, visando apurar o estado de maturidade de cada município da CIM
Região de Coimbra ao nível da infraestrutura física das aplicações de negócio e de suporte aos referidos serviços.
A Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede colocou algumas questões sobre a matéria em apreço,
assim como o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra que evidenciou alguma preocupação com o futuro da
AIRC, bem como o foco deste projeto, tendo o Vice-Presidente do CI, Ricardo Alves, respondido às questões
suscitadas.
Foram tecidas algumas considerações por alguns dos presentes sobre o funcionamento da AIRC, tendo o
Presidente do CI sugerido convidar o Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova a fazer o ponto de
situação e reportar em Assembleia geral propostas de melhoria.
O CI tomou conhecimento.
3.3.2. Apreciação da proposta do Plano de Ação Intermunicipal de Valorização do Património Cultural, Natural e
Promoção Turística – Versão pré final do Diagnóstico
O Secretário Executivo Intermunicipal referiu que este Plano de Ação ainda se encontra a ser preparado mas já
aponta algumas soluções. Com esta apreciação pretende-se saber se é este o caminho a seguir uma vez que é o
resultado dos contactos estabelecidos com os dezanove municípios.
Interveio o Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho dizendo que, em seu entender, a área ligada ao
turismo cultural e a natureza está pouco trabalhado, bem como a criação de rotas, considerando estas matérias
importantes para a afirmação da unidade desta CIM Região de Coimbra.
Tomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal de Penela registando com satisfação o facto de o eixo Estimular a economia estar a ser trabalhado, permitindo a existência de dois programas a saber: valorização dos
produtos endógenos e Laboratório de inovação turística.
O presidente da Câmara municipal de Coimbra chamou a atenção para vários erros na designação de alguns
equipamentos culturais e monumentos, chamando ainda a atenção para a omissão do Programa referente ao
Património Mundial da Humanidade
O CI decidiu solicitar o aperfeiçoar do documento em análise.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Outros assuntos
Marcação de Reunião Extraordinária
O CI decidiu marcar a realização de uma reunião extraordinária para o dia 5 de maio, pelas 17h00, para apreciação
dos Planos de Ação Setoriais que irão integrar o ITI da CIM Região de Coimbra e a sua candidatura a um Pacto
para o Desenvolvimento e Coesão Territorial.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes de encerrar os trabalhos, o Presidente do CI propôs 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 suas deliberações foram aprovadas em minuta.
E não havendo mais nada a tratar, o Presidente do CI deu por encerrados os trabalhos, eram dezoito horas e vinte e
cinco minutos.
De tudo o que ocorreu no decurso dos trabalhos se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo Presidente do
CI, João Albino Rainho Ataíde das Neves e pela Assistente Técnica, Gisela Parreiral, que secretariou a reunião.

O Presidente do Conselho Intermunicipal
da CIM Região de Coimbra
____________________________________
(João Albino Rainho Ataíde das Neves)
A Técnica que secretariou a reunião
____________________________________
(Gisela Parreiral)
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