comunidade intermunicipal da região de coimbra

Ata n.º 38
Reunião do Conselho Intermunicipal
da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
(Ordinária)
No dia 04 de fevereiro de 2016, pelas 14h00m, 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, na sua atual redação, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:
Aprovação de Atas
Discussão e aprovação da ata n.º 36, de 07 de janeiro
Período de Antes da Ordem do Dia
1. Informações
1.1. Pacto - Comparticipação dos Municípios em equipamentos da responsabilidade do Ministério da
Educação
1.2. Linha da Beira Alta
2. Propostas
2.1. Indicação de representantes para a Comissão Consultiva - Ordenamento do Espaço Marítimo
Nacional - Plano de Situação
2.2. Assinatura de protocolo “Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana”
2.3. Participação Bolsa de Turismo de Lisboa 2016 (BTL)
3. Unidades Orgânicas
3.1. Unidade de Coordenação Administrativa
3.1.1. Contratação Pública
3.1.1.1. Concurso Público para celebração de Acordo Quadro para Fornecimento de Refeições Escolares
(CIMRC 01/16)
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3.1.1.1.1 Abertura de Procedimento
3.1.1.1.2 Aprovação das Peças
3.1.1.1.3 Nomeação do Júri do concurso
3.1.2. Tesouraria
3.1.2.1. Resumo Diário de Tesouraria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À hora anunciada na convocatória, o Presidente do Conselho Intermunicipal, João Albino Rainho Ataíde
das Neves, adiante designado Presidente do CI, deu início à reunião, após a verificação de existência do
quórum necessário.
Da lista de presenças que se anexa como número um à presente ata, registou-se que participaram na
reunião:
Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal e Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital,
José Carlos Alexandrino Mendes;
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Carreira Fonseca Costa;
Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, João Carlos Vidaurre Pais de Moura;
Vereador da Câmara Municipal de Coimbra, Carlos Manuel Dias Cidade;
Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita da Costa;
Presidente da Câmara Municipal de Góis, Maria de Lurdes Castanheira;
Presidente da Câmara Municipal da Lousã, Luís Miguel C Antunes;
Presidente da Câmara Municipal de Mealhada, Rui Manuel Leal Marqueiro;
Presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul José Rei Soares de Almeida;
Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, António Miguel Costa Baptista;
Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, José Júlio Norte;
Presidente da Câmara Municipal de Penacova, Humberto José Batista Oliveira;
Vereador da Câmara Municipal de Penela, Rafael Cândido Justino Batista;
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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esteve igualmente presente na reunião, o Primeiro-Secretário Executivo Intermunicipal, Jorge Brito.
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Aprovação de Ata
Discussão e aprovação da ata n.º 36, de 07 de janeiro.
O Presidente do CI colocou à discussão e aprovação da ata número 36, de 07 de janeiro de 2016, não
tendo sido suscitadas, pelos presentes, quaisquer correções à mesma.
Assim, o Presidente do CI colocou a ata n.º 36, de 07 de janeiro de 2016, a votação tendo a mesma
sido aprovada por unanimidade.
Período de Antes da Ordem do Dia
1. Informações
1.1.

Pacto - Comparticipação dos Municípios em equipamentos da responsabilidade do Ministério da

Educação
O Presidente do CI referiu que a inclusão deste assunto foi solicitada pelo Presidente da Câmara
Municipal de Cantanhede, passando-lhe de seguida a palavra.
O Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede evidenciou algum descontentamento face a algumas
medidas adotadas pela Direção Regional de Educação do Centro relativamente à intervenção nos
equipamentos das Escolas Secundárias que pertencem ao Ministério da Educação. Entende que uma vez
que a competência nesta matéria pertence a essa entidade, não devem os municípios suportar com
capitais próprios as intervenções necessárias, mostrando-se disponível para requalificar os equipamentos
mediante celebração de protocolo com o Ministério da Educação.
Interveio o Vereador da Câmara Municipal de Coimbra, Carlos Cidade, mostrando-se solidário com a
posição assumida pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, acrescentando que
quando devidamente enquadrado poderá o município ser dono de obra mediante acordo prévio com a
tutela, tanto na área da educação como na saúde.
O Presidente da Câmara Municipal da Lousã mostrou-se solidário com o seu homólogo de Cantanhede e
frisou que no caso do seu município o descontentamento é ainda maior porque não houve qualquer
tentativa de contacto por parte do Ministério da Educação. Salientou que a Escola Secundária da Lousã
tem uma necessidade “imperiosa de intervenção” e sugeriu que a CIM acompanhe o município da Lousã
nas diligências que estão a ser realizadas no sentido de permitir que esse equipamento escolar possa vir
a ser contemplado relativamente às intervenções que necessita. Mais referiu que a questão da retirada do
amianto dos equipamentos escolares não deve ser esquecida, entendendo que devem ser feitas
diligências no sentido de excecionar ou criar uma linha própria para a resolução deste tipo de problema.
Tomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal de Penacova dizendo compreender a posição do seu
homólogo de Cantanhede, mostrou-se solidário e referiu que em Penacova existe o mesmo problema
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mas em relação à cultura, nomeadamente no que concerne ao Mosteiro de Lorvão. Relativamente à área
da educação julga que é justo solicitar um aumento dos montantes atribuídos.
O Presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares informou que o seu município fez um grande
investimento no parque escolar do pré-escolar e 1.º ciclo, porém a Escola Básica 2 e 3 ciclo necessita
com urgência de obras, pois nunca foi alvo de qualquer intervenção e desconhece porque não foi
contemplada no mapeamento. Em relação à questão do amianto concorda com o que foi dito
anteriormente pelos seus colegas e apoia a posição assumida pelo Presidente da Câmara Municipal de
Cantanhede.
Interveio o Vice-Presidente do CI, José Alexandrino, dizendo que em Oliveira do Hospital também faz
falta um Centro Escolar que comporte o ensino pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico.
Retomando a palavra o Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede esclareceu que no atual
momento cabe à Administração Central o dever de requalificar aqueles equipamentos escolares (EB2,3 e
Secundárias) por essa razão o seu município não se encontra disponível para ceder. Mais referiu que
deve ser feito um levantamento destas situações, pois entende que a Administração Central não pode ter
uma dualidade de critérios.
O Presidente do CI respondeu que a questão da requalificação das Escolas Secundárias carece de maior
reflexão por parte de todos, devendo ser tomada uma posição clara sobre esta matéria mas de modo a
evitar o prejuízo dos territórios.
Em relação à retirada do amianto das escolas o Primeiro-Secretário Executivo Intermunicipal informou
que de acordo com o deliberado no último CI, a CIM já fez chegar essa nota aos programas financiadores
na tentativa de encetar esforços para a criação de uma linha específica para a sua retirada. No que
concerne a dotação de verbas, salientou as autarquias tem a liberdade para alterar os investimentos que
estão identificados no Pacto no âmbito da educação, sem que haja alteração de valores por município.
O CI tomou conhecimento.
1.2.

Linha da Beira Alta

O Presidente do CI propôs ao CI a realização de uma ação pública de divulgação da posição da CIM RC
sobre a requalificação da ferrovia na região Centro, em particular da Linha da Beira Alta, no próximo dia
15 de fevereiro, na Estação Ferroviária de Mortágua. Destacou o parecer do Prof. Manuel Tão, doutorado
em Economia de Transportes pelo Instituto Superior de Transportes, tendo-lhe sido solicitada a análise
custo/benefício relativa à requalificação da Linha da Beira Alta versus a construção de um novo corredor
Aveiro-Vilar Formoso. Referiu ainda que foi solicitado ao Senhor Presidente do Conselho Regional do
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Centro, Dr. João Azevedo, a inclusão deste ponto na próxima reunião que acontecerá no mesmo dia da
ação pública.
Por seu turno o Primeiro-Secretário Executivo Intermunicipal deu nota que foi solicitado um parecer a um
doutorado na área dos transportes, sobre a importância da Linha da Beira Alta e a pertinência do
investimento na sua reabilitação, que veio adensar a posição da CIM Região de Coimbra. De seguida fez
o alinhamento geral da deslocação até Mortágua, passando de seguida a fazer uma breve explicação dos
moldes em que se irá realizar a conferência de imprensa.
O CI tomou conhecimento.
2. Propostas
2.1. Indicação de representantes para a Comissão Consultiva - Ordenamento do Espaço Marítimo
Nacional - Plano de Situação
Foi presente a proposta n.º 10/2016 a qual informa que deu entrada nestes serviços o ofício n.º 007DSP/2016 da Direção-Geral de Política do Mar (DGPM) comunicando que no âmbito do regime jurídico
do ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional e através do Despacho n.º 11494/2015, publicado
no DR II série, n.º 201, de 14 de outubro, foi determinada a elaboração do plano de situação na zona do
espaço marítimo nacional. Assim, de acordo com o disposto no art.º 2 do anexo I do referido despacho,
vem a DGPM solicitar à CIM Região de Coimbra a nomeação dos representantes efetivos e suplentes
para a Comissão Consultiva - Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional, assim como a indicação dos
respetivos contactos.
O Presidente do CI propõe que o Conselho Intermunicipal delibere comunicar à DGPM a seguinte
indicação: para representante efetivo o Município da Figueira da Foz e para representante suplente o
Município de Mira.
O CI, deliberou, por unanimidade comunicar à Direção – Geral de Política do Mar, para integrar a
Comissão Consultiva - Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional, como representante efetivo o
Município da Figueira da Foz e como representante suplente o Município de Mira.
2.2. Assinatura de protocolo “Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana”
O Presidente do CI referiu que através da informação I/UGFC/9/2016 se comunica ao CI que o “Pacto de
Milão sobre a política de Alimentação Urbana”, é um documento subscrito até ao momento por mais de
100 cidades de todo o Mundo e que pretende envolver as autarquias locais no desenvolvimento de

ATA N.º 38/04 DE FEVEREIRO DE 2016 /CI

5

comunidade intermunicipal da região de coimbra

sistemas alimentares baseados nos princípios da sustentabilidade e da justiça social. Colocou o assunto
à consideração não tendo sido tecidas quaisquer considerações ao mesmo.
O CI aprovou, por unanimidade, a adesão ao “Pacto de Milão sobre Política de Alimentação
Urbana” através da assinatura de protocolo que constará como anexo à presente ata.
2.3. Participação Bolsa de Turismo de Lisboa 2016 (BTL)
O Presidente do CI apresentou um documento onde se tecem algumas considerações para apoio à
decisão sobre o modelo de participação na BTL 2016, a realizar-se entre 2 e 6 de março na FIL.
De seguida passou a palavra ao Primeiro-Secretário Executivo Intermunicipal que deu nota da reunião
mantida com a Turismo do Centro sobre a BTL 2016, fez o enquadramento do evento explicando o
modelo de participação que comparou com o modelo do ano transato. Informou que o dia da
apresentação da CIM Região de Coimbra ficou agendada para o dia 4 de março, das 11h00 às 13h00.
Prosseguiu dizendo que foi solicitada, pela Turismo do Centro, a alteração do calendário proposto para
apresentação das CIM na BTL, sendo sugerido o dia 03 de março das 14h00 às 16h00. Realçou, porém
que existem alguns problemas devido a sobreposições de reuniões marcadas com a CCDRC e com as
Entidades de Turismo.
Relativamente à participação na BTL disse que foi feito um levantamento dos pontos fortes, fracos,
oportunidades e ameaças, bem como a orçamentação previsional estimada que agora se coloca à
consideração do CI. Deu igualmente nota da realização de uma sessão de trabalho promovida pela
CCDRC no dia 26 de fevereiro, na sede da CIM, cuja agenda é bastante preenchida, considerando de
elevada pertinência a presença dos Senhores Presidentes.
Interveio o Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova dizendo pretender apresentar na BTL o
Museu Multimédia, dedicado ao mundo romano, bem como o guia turístico desse município. Sugeriu
ainda que a próxima reunião do CI seja realizada no seu município para apresentação do espaço aos
Senhores Presidentes.
Tomou a palavra o Vereador da Câmara Municipal de Penela, Rafael Batista, dizendo que o seu
município não concorda com a participação na BTL nos moldes em que está formatada.
Por seu turno, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares assumiu que foi positiva a
participação na BTL do ano passado, nomeadamente na promoção do produto forte desse município, a
chanfana e como tal pretende estar presente novamente este ano para apresentar uma marca
recentemente criada, a Poiares CapriLand.
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O Presidente do CI propôs ao CI a participação na BTL 2016 nos moldes propostos, sem embargo de
serem colocadas algumas reservas.
O CI aprovou, por maioria, com um voto contra do município de Penela e uma abstenção do
município de Soure, participar conjuntamente com a Entidade Regional de Turismo do Centro de
Portugal na BTL 2016.
3. Unidades Orgânicas
3.1. Unidade de Coordenação Administrativa
3.1.1. Contratação Pública
3.1.1.1. Concurso Público para celebração de Acordo Quadro para Fornecimento de Refeições Escolares
(CIMRC 01/16)
3.1.1.1.1 Abertura de Procedimento
3.1.1.1.2 Aprovação das Peças
3.1.1.1.3 Nomeação do Júri do concurso
Foi presente para aprovação do CI a informação I/UCA/18/2016, na qual se propõe a abertura de
concurso público para celebração de Acordo Quadro para fornecimento de refeições escolares.
O Primeiro-Secretário Executivo Intermunicipal referiu que a central de compras é algo que deve orgulhar
a CIM e acrescentou que é intenção reforçar as suas competências e disponibilidades para os municípios
permitindo maiores ganhos, maior eficiência e eficácia.
Após apreciação o CI deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de concurso público com
publicação no Diário da República e JOUE para celebração de Acordo Quadro para Fornecimento
de Refeições Escolares, ao abrigo do disposto nos artigos 34º e seguintes do Decreto-Lei n.º
18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual redação; assim como aprovar as peças do procedimento e
aprovar igualmente a composição dos membros do Júri do procedimento.

3.1.2. Tesouraria
3.1.2.1. Resumo Diário de Tesouraria
Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria, que mostra um saldo bancário de 978.888,61 € (novecentos
e setenta e oito mil oitocentos e oitenta e oito euros e sessenta e um cêntimos) referente ao dia 03 de
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fevereiro de 2016, 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.
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.
E não havendo mais nada a tratar, o Presidente do CI, deu por encerrados os trabalhos eram dezoito
horas e quarenta minutos.

De tudo o que ocorreu no decurso dos trabalhos, se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo
Presidente do CI, João Ataíde das Neves e pela Assistente Técnica, Gisela Parreiral, que secretariou a
reunião.

O Presidente do Conselho Intermunicipal
____________________________________
(João Albino Rainho Ataíde das Neves)

A Assistente Técnica que secretariou a reunião
____________________________________
(Gisela Parreiral)
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