56.ª Reunião do Conselho Intermunicipal
da
Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra
(Ordinária)
No dia 12 de agosto de 2021, pelas 10h00, reuniu no município de Penela, o Conselho
Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra devidamente convocado
pelo Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal, Carlos Ângelo Ferreira Monteiro, 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:
Período Antes da Ordem do Dia
Aprovação de ata
Ata n.º 50, 22 de março de 2021
Ordem do Dia
1. Informações
1.1. ISMT: Resposta A3ES - Pedido de adiamento da decisão do Conselho de Administração
1.2. Apresentação dos Projetos Piloto do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais na
sequência da publicação da Resolução de Conselho de Ministros 25/2021, de 22 de março –
Luís Lopes (AGIF)
3. Divisão Administrativa e Financeira
3.1. Unidade de Coordenação de Contabilidade e Finanças
3.1.1. Contabilidade
3.1.1.1. 8.ª Alteração Orçamental Permutativa 2021
3.1.1.2. Alteração Norma de Controlo Interno
3.1.2. Tesouraria
3.1.2.1. Resumo diário de Tesouraria
3.1.3. Contratação Pública
3.1.3.1. AD29/2021 - Aquisição de 1.846 unidades do jogo - Império Napoleónico: O princípio do
fim: Caducidade da Adjudicação
3.1.4. Central de Compras
3.1.4.1. Informação relativa ao AQ 01/2020 – Acordo Quadro para fornecimento de eletricidade
em regime de mercado livre
3.2. Unidade de Coordenação Administrativa e Recursos Humanos
3.2.1.

Recursos Humanos

3.2.1.1. Consolidação da Mobilidade Paulo Rodrigues
3.2.1.2. Mobilidade na categoria – Assistente Técnico (EDES)
4.Divisão de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Intermunicipal
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4.1.

Estrutura de Ambiente, Recursos Naturais e Proteção Civil

4.1.1.

Avisos do Plano de Recuperação e Resiliência – Componente 8

4.1.1.1. - RE-C08-i01: Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis –
AIGP (.01)
4.1.1.2. - Meios de prevenção e combate a incêndios rurais – Subinvestimento Meios terrestres
(Aviso de Concurso N.º 01/C08-i04/2021)
4.1.1.3. - Investimento TC-C12-i01-02 – Bioeconomia – Subinvestimento Gestão Florestal e
Apoio à Resinagem N.º 02/C12-i01/2021
4.1.1.4. - Gestão Florestal e Apoio à Resinagem (Aviso de Concurso N.º 01/C12-i01/2021
4.1.2.

Áreas Integradas de Gestão da Paisagem – Adequação de Critérios

4.1.3.

Proposta de protocolo de gestão conjunta de equipamento para apoio às operações de

defesa da floresta contra incêndios nos territórios da CIM RC e DUECEIRA
4.1.4.

Proposta de distribuição de materiais COVID19 – Reserva Estratégica

4.1.5.

Proposta de programa de execução âmbito dos Projetos Piloto do Sistema de Gestão

Integrada de Fogos Rurais no âmbito da Resolução de Conselho de Ministros 25/2021, de 22 de
março
4.2. Estrutura de Desenvolvimento Económico e Social
4.2.1.

PRR - Aviso de abertura de Concurso – Reformulação do atendimento dos serviços
públicos

4.2.2.

Proposta 29_2021 Delegação de Competências no âmbito do procedimento
contratação pública Aquisição Jogo Napoleão (Science4You)

4.2.3. Proposta de modificação ao contrato N.º 19/2021 no âmbito do Lote 2 - Publicidade
Exterior, do CP 09/2020
4.2.4. Boletim Europa agosto 2021
4.2.5. Avisos abertos do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020
4.2.6. Proposta de Protocolo e Acordo de Estágio entre a CIM e a Universidade de Aveiro
4.2.7. Proposta de Integração da CIM enquanto parceiro na candidatura da Universidade de
Coimbra no âmbito do PRR | AVISO N.º 01/PRR/2021 Manifestações de Interesse – Programa
Incentivo Adultos e Programa Impulso Jovens STEAM e minuta de carta de conforto
4.2.8. Proposta de Integração da CIM enquanto parceiro na candidatura do Instituto Politécnico
de Coimbra no âmbito do PRR |AVISO N.º 01/PRR/2021 Manifestações de Interesse -–
Programa Incentivo Adultos e Programa Impulso Jovens STEAM e minuta de acordo de parceria
4.2.9. Proposta de Memorando de Colaboração para uma rede regional de redes europeias, no
âmbito do Europe Direct Região de Coimbra e de Leiria
4.2.10. IURC - City to City Cooperation - Notificação de Aprovação da Candidatura
4.2.11. Grupo de Trabalho CIM-RC Coimbra CEC2027 - Ponto de situação - 2ª reunião
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4.2.12. INCENTIVAR - Apresentação de Projeto e Pedido de Declaração de Interesse a CIM
Região de Coimbra
4.2.13. Protocolo de Cooperação Geral – Dark Sky Aldeias do Xisto - Ratificação
4.3.

Estrutura de Mobilidade Transportes e Equipamentos

4.3.1

Implementação Decreto-Lei n.º 14-C/2020 de 7 de abril - Ajustamentos Serviços
Essenciais – Ratificação

4.3.2

Implementação do transporte de passageiros flexível –Protocolos de Execução para a
Implementação do Transporte de Passageiros Flexível a Pedido

5

Estrutura de Apoio Técnico

5.1. Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial - Controlo de Metas Execução 2021
5.2. Auto de Consignação da "Empreitada de Execução da Eurovelo 1 da CIM-RC" - Ratificação
5.3 .Aprovação do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a fase e obra (DPSS)
– Empreitada de Execução da Eurovelo 1 da CIM-RC
5.4 .Aviso para apoio à construção e modernização de CRO’s - AVISO 1/2021/ICNF/DBEAC
5.5 .Empreitada "Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista do Dão" - Aprovação do
Auto de Medição de Trabalhos nº 11
5.6 .Empreitada "Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista do Dão" – Alteração a Plano
de Trabalhos, Plano de Mão de Obra, Plano de Equipamentos e Cronograma Financeiro
____________________________________________________________________________
À hora anunciada na convocatória, o Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal, José Brito,
deu início à reunião, após a verificação de existência do quórum necessário e face à ausência
temporária do Sr. Presidente do CI.
Registou-se que participaram na reunião:
Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa
Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz
Gomes de Oliveira;
Presidente da Câmara Municipal de Góis, Maria de Lurdes Oliveira Castanheira
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Manuel Leal Marqueiro;
Presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul José Soares de Almeida;
Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, Miguel Batista
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho José Veríssimo;
Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, Júlio Norte;
Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino Mendes;
Presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, José Alberto Pacheco Brito Dias;
Presidente da Câmara Municipal de Penela, Luís Filipe Lourenço Matias;
Presidente da Câmara Municipal de Soure, Mário Jorge Nunes;
ATA N.º 56/12-08-2021 /CI

3

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 a Vereadora da Câmara Municipal de Coimbra, Regina Bento, o
Vereador da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, António Ferreira, a Vereadora da Câmara
Municipal da Figueira da Foz, Mafalda Azenha, a Vereadora da Câmara Municipal da Lousã,
Henriqueta Oliveira e o Primeiro Secretário Executivo Intermunicipal, Dr. Jorge Brito.
_________________________________________________________________________
Período Antes da Ordem do Dia
O Vice-Presidente da CIM RC deu início à reunião, agradecendo a excelente receção
proporcionada pelo Presidente da CM de Penela, Dr. Luís Matias.
Aludiu à ausência temporária do Sr. Presidente do CI dizendo que entretanto se prevê a sua
chegada.
Sobre a apresentação dos Projetos Piloto do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, foi
convidado a apresentar o Eng.º Luís Lopes, Coordenador Regional da AGIF, começando por
responder à questão do Sr. Vice-Presidente do CI sobre quais os parâmetros que estiveram na
origem para a escolha dos 7 municípios. O Coordenador Regional esclarece que a escolha teve
por base o facto de os municípios já terem implementado os projetos associados.
Foram tecidas algumas considerações por parte de alguns dos presentes as quais foram
respondidas pelo Eng.º Luís Lopes.
O Vice-Presidente do CI agradeceu ao Coordenador Regional da AGIF pela apresentação do
projeto.
Aquando da análise deste assunto entrou na reunião o Sr. Presidente do CI cumprimentando
todos os presentes e em especial ao seu homólogo e anfitrião por quem tem uma grande estima,
solicitando ao Sr. Vice-Presidente do CI, José Brito, que continue com a condução dos trabalhos
dado que terá de se ausentar mais tarde.
Tomou a palavra o Secretário Executivo Intermunicipal mostrando-se preocupado com alguns
aspetos nomeadamente a expectativa de um investimento de 3 milhões de euros pelo ICNF para
cartografar o País, com os critérios de escolha de alguns municípios em desfavor de outros,
sendo que os mesmos devem ser afinados, com o timing do Decreto Lei n.º 124 que para as
autarquias é um diploma muito impactante.
O Presidente da CM de Penela deu as boas vindas a todos destacando o que foi alcançado por
esta CIM, recordou o fim da legislatura que se aproxima e a obrigação dos que cá permanecem
a partir de outubro para continuar a manter o legado do bom relacionamento e a prevalência dos
interesses do território e da comunidade em prejuízo das questões de natureza partidária “ e que
se assim não for será um prejuízo”.
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Deu nota sobre o andamento dos trabalhos de revitalização do pinhal interior, informando que se
trata de matéria que espera que seja brevemente levada a Conselho de Ministros.
Entende haver necessidade de contratação de recursos humanos no apoio técnico para
cumprimento de prazos do PRR de algumas tarefas, por mais simples que sejam e chegando a
esta fase não poder ser descurado. O Vice-Presidente acrescentou que este assunto será tido
em conta certamente pelo presidente do CI em próximas reuniões, dando a palavra ao secretário
executivo.
O Secretário Executivo Intermunicipal recordou os tempos exigentes e irrepetíveis que se vive,
dizendo que este conselho terá de ter de ter um posicionamento claro sobre o quadro de
oportunidades. Refere que se estimam que os apoios previstos para o apoio social no âmbito do
PRR sejam publicados entre setembro e outubro e que entretanto será publicado apoio para as
IPSS, apoios para aquisição de viaturas elétricas, mas que face à procura, poderá não haver
capacidade de resposta, o que será uma preocupação, mas garantiu que a CIM se encontra a
trabalhar nesta matéria. Dado que irá haver reforço nas zonas industriais dos territórios pede aos
Presidentes que assinalem as necessidades de cada município, nesta matéria para esta
candidatura.
Pede a palavra a Sra. Vereadora do Município de Coimbra levantando uma questão já abordada
em outras reuniões e apesar de saber que a direção da CIM já interpolou a tutela, ainda assim
solicita que se mantenha em agenda: a questão dos cartões emitidos aos ex-combatentes que
ainda continuam por regulamentar. O Secretário Executivo Intermunicipal acompanha a posição
agora evidenciada e informa das diligências efetuadas.
Intervém o Vice-Presidente do CI para alertar para o investimento necessário na segurança
informática dando conta que o município da Pampilhosa da Serra foi alvo de um ataque
informático.
O CI tomou conhecimento.
Voto de Pesar – falecimento Norberto Pires
O Vice-Presidente do CI propôs um voto de pesar na sequência do acidente que vitimou o
Professor Doutor Norberto Pires.
O Presidente do CI destacou as qualidades do Dr. Norberto Pires e recordou o seu percurso
profissional nomeadamente a presidência do Conselho de Administração do iParque, a
presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e
vereador na Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, entre muitos outros.
O CI aprovou o voto de pesar.
Aprovação de ata
Ata n.º 50, 22 de março de 2021
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O Presidente do CI colocou à discussão e aprovação a ata indicada não tendo sido suscitadas,
pelos presentes, quaisquer correções à mesma.
Posta a votação, foi a ata n.º 50 de 22 de março de 2021 aprovada por unanimidade.
Ordem do Dia
1.Informações
1.1. ISMT: Resposta A3ES - Pedido de adiamento da decisão do Conselho de
Administração
O Secretário Executivo Intermunicipal deu conhecimento que Conselho de Administração da
A3ES, na sua reunião de 22 de julho, decidiu autorizar o adiamento por 6 meses para a entrega
do relatório de “follow-up” referente ao processo AINST/16/00041.
O CI tomou conhecimento.
1.2. Apresentação dos Projetos Piloto do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais na
sequência da publicação da Resolução de Conselho de Ministros 25/2021, de 22 de março
– Luís Lopes (AGIF)
O Eng.º Luís Lopes, Coordenador Regional da AGIF, apresentou do projeto Piloto Coimbra Gestão da Mudança SGIFR seu enquadramento, deu nota dos Projetos prioritários, Metas e
Orçamento, Planeamento e Próximos Passos, no início da reunião.
O CI tomou conhecimento.
3. Divisão Administrativa e Financeira
3.1. Unidade de Coordenação de Contabilidade e Finanças
3.1.1. Contabilidade
3.1.1.1. 8.ª Alteração Orçamental Permutativa 2021
Foi presente a proposta n.º 28 na qual se apresenta ao CI a 8.ª Alteração ao Orçamento de
2021, “Decorrente do pedido de reprogramação financeira da operação: “Prevenção, Controlo e
Erradicação de Espécies Exóticas Invasoras no território da Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra”, com código: POSEUR-03-2215-FC-000120, o mesmo obteve decisão
favorável. Pelo que se propõe a revisão de valores dotados em orçamento.”
O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a 8.ª alteração orçamental permutativa 2021.
3.1.1.2. Alteração Norma de Controlo Interno
Foi presente para apreciação e votação a proposta n.º 31/2021, relativa à Norma de controlo
interno (NCI) da CIM-RC.
Informa-se que a NCI da CIM RC atualmente em vigor, necessita de ser atualizada atendendo às
novas exigências legislativas, bem como às alterações efetuadas à Organização dos Serviços da
CIM impondo-se uma revisão do documento que agora se apresenta e que constará como anexo
à presente ata.
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O CI depois de apreciar o respetivo documento deliberou, por unanimidade, aprovar a
alteração à Norma de Controlo Interno desta CIM RC.
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 2.670.639,20€
(Dois milhões seiscentos e setenta mil seiscentos e trinta e nove euros e vinte cêntimos)
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.
3.1.3. Contratação Pública
3.1.3.1. AD29/2021 - Aquisição de 1.846 unidades do jogo - Império Napoleónico: O
princípio do fim: Caducidade da Adjudicação
Através da informação n.º 525, datada de 06 de agosto último, propõe-se que seja declarada a
caducidade da adjudicação, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 86.º do
CCP, e consequentemente revogada a decisão de contratar, devendo por isso descabimentar-se
a verba prevista e arquivar-se o presente processo.
O CI deliberou, por unanimidade, a caducidade da adjudicação nos moldes propostos.
3.1.4. Central de Compras
3.1.4.1. Informação relativa ao AQ 01/2020 – Acordo Quadro para fornecimento de
eletricidade em regime de mercado livre
Foi presente a informação n.º 548, de 10 de agosto último, referindo o aumento dos preços de
energia ocorrido no Mercado Ibérico de Eletricidade, nomeadamente os preços de mercado à
vista e nos preços de mercado a prazo.
O Secretário Executivo Intermunicipal disse que se trata de matéria sensível e preocupante.
Explicou que tem havido um grande aumento dos preços da energia do mercado livre, e que os
fornecedores não querem prorrogar o contrato pelo valor que está, nem mesmo com correção
que poderá ser como previsto até 1%. Sugere-se que haja uma interação perante a ERSE (até
porque de um mês para o outro houve uma subida de 11%) para se contrapor, e ganhar uma
posição política nesta matéria.
O Vice-Presidente do CI presta informação de que a direção, já alertou a Associação Nacional
de Municípios Portugueses, que esta matéria terá de ser uma preocupação nacional e reforçou
que será necessário manifestar esta preocupação junto da ERSE que muito irá prejudicar nos
orçamentos dos municípios.
O CI tomou conhecimento.
3.2. Unidade de Coordenação Administrativa e Recursos Humanos
3.2.1.

Recursos Humanos
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3.2.1.1. Consolidação da Mobilidade Paulo Rodrigues
Foi presente o pedido de consolidação de mobilidade na carreira de Assistente Técnico na CIM
RC, datado de 12 de maio último.
O Secretário Executivo Intermunicipal informou tratar-se de um trabalhador do município de
Paços de Ferreira que está em mobilidade na CIM desde 2019. Exerce funções na Contabilidade
e RH e pediu para consolidar a mobilidade.
O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a consolidação da mobilidade na carreira de
Assistente Técnico na CIM RC.
3.2.1.2. Mobilidade na categoria – Assistente Técnico (EDES)
Foi presente a proposta n.º 30/2021, datada de 09 de agosto último, na qual se propõe ao CI a
autorização para que se efetuem os procedimentos necessários para iniciar o recrutamento de
um Assistente Técnico/a em regime de mobilidade na categoria, com publicitação a nível
nacional, para o exercício de funções na CIM-RC, nos termos dos artigos n.ºs 92.º e seguintes
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em Anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, na sua atual redação.
Mais se propõe para no caso de haver candidaturas de trabalhadores provenientes dos
Municípios associados da CIM-RC com perfil adequado ao pretendido, que o recrutamento seja
feito preferencialmente entre estes trabalhadores, de acordo com o n.º 1 do art.º 107º do Anexo I
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.
O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento para recrutamento
de Assistente Técnico para a Estrutura de Desenvolvimento Económico e Social nos
moldes apresentados na presente proposta.
4.Divisão de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Intermunicipal
4.1.Estrutura de Ambiente, Recursos Naturais e Proteção Civil
4.1.1.Avisos do Plano de Recuperação e Resiliência – Componente 8
4.1.1.1.- RE-C08-i01: Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis
– AIGP (.01)
4.1.1.2.- Meios de prevenção e combate a incêndios rurais – Subinvestimento Meios
terrestres (Aviso de Concurso N.º 01/C08-i04/2021)
4.1.1.3.- Investimento TC-C12-i01-02 – Bioeconomia – Subinvestimento Gestão Florestal
e Apoio à Resinagem N.º 02/C12-i01/
4.1.1.4- Gestão Florestal e Apoio à Resinagem (Aviso de Concurso N.º 01/C12-i01/2021
Foi presente a informação n. º541, datada de 09 de agosto último, na qual se dá conhecimento
dos quatro avisos publicados no âmbito do PRR – Componente 8 e 12.
O Secretário Executivo Intermunicipal informou sobre a finalidade de cada aviso, nas áreas das
florestas e da bieconomia.
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O CI tomou conhecimento.
4.1.2. Áreas Integradas de Gestão da Paisagem – Adequação de Critérios
Foi presente a informação n.º 544, de 09 de agosto último, na qual se propõe o reforço da
solicitação à Secretaria de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do
Ordenamento do Território da adequação dos critérios de delimitação os territórios vulneráveis
constantes da Portaria n.º 301/2020 de 24 de dezembro devendo os mesmos ser adequados à
escala na NUT III;
- A solicitação de uma audiência aos grupos parlamentares de forma a promover uma
adequação da Portaria n.º 301/2020 de 24 de dezembro.
O Secretário Executivo Intermunicipal explicou que face aos constrangimentos associados à
implementação de Áreas Integradas de Gestão da Paisagem em alguns locais estratégicos do
nosso território, seja solicitado ao Secretário de Estado a adequação dos critérios de acordo com
a perigosidade existente no nosso território, bem como a audição da CIMRC pelos grupos
parlamentares.
O Vice-Presidente do CI entende que deva ser feita a manifestação relativa aos concelhos
elegível das AIGP´s e alteração da metodologia.
O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta nos moldes apresentados.
4.1.3. Proposta de protocolo de gestão conjunta de equipamento para apoio às operações
de defesa da floresta contra incêndios nos territórios da CIM RC e DUECEIRA
Foi presente a proposta n .º 545, datada de 09 de agosto último, na qual propõe a realização de
um protocolo de gestão conjunta de equipamento para apoio às operações de defesa da floresta
contra incêndios nos territórios da CIM RC e DUECEIRA, em anexo à presente informação; Que
os custos decorrentes da utilização do equipamento, nomeadamente, seguros, manutenções,
avarias, ferramentas, entre outros, sejam divididos proporcionalmente pelos municípios, de
acordo com o número de dias de trabalho em cada município.
O Secretário Executivo Intermunicipal disse tratar-se da partilha de um trator de rastos entre a
CIM RC e a DUECEIRA com vista à execução de um maior índice de Faixas de Gestão de
Combustíveis.
Toma a palavra o presidente de Vila Nova de Poiares, dando conta que é uma boa medida
aproveitar os recursos, associações existentes nos territórios. Demonstra dificuldades com o
equipamento,

mas

informa

que

há

na

Dueceira

manobradores

capacitados.

Presta

agradecimento em nome da Dueceira.
Ausentaram-se da sala os senhores Presidentes dos municípios de Miranda do Corvo, de
Penela, e de Vila Nova de Poiares.
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O CI deliberou, por maioria, aprovar a presente proposta de protocolo de gestão conjunta
de equipamento para apoio às operações de defesa da floresta contra incêndios nos
territórios da CIM RC e DUECEIRA.
4.1.4. Proposta de distribuição de materiais COVID19 – Reserva Estratégica
Através da informação n.º 542, datada de 09 de agosto último, se propõe ao CI que analise e
delibere sobre a proposta de repartição, de igual forma pelos 19 municípios, dos bens
atualmente existentes em Reserva Estratégica; que o Material Take-Away de apoio aos
incêndios rurais e os Sacos de Cadáver, por não serem considerados bens perecíveis, sejam
mantidos em Reserva Estratégica numa lógica de apoio aos municípios em situação de acidente
grave ou catástrofe.
O Secretário Executivo Intermunicipal informou que dado que parte dos bens adquiridos são
perecíveis, propõe-se a distribuição de igual forma pelos municípios dos equipamentos
adquiridos para a reserva estratégica.
O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de distribuição de materiais CoVID19
– Reserva Estratégica.
4.1.5. Proposta de programa de execução âmbito dos Projetos Piloto do Sistema de
Gestão Integrada de Fogos Rurais no âmbito da Resolução de Conselho de Ministros n.º
25/2021, de 22 de março
O Secretário Executivo apresenta proposta feita para a AGIP distribuída aos Srs. presidentes,
para aprovação do programa de execução, cronograma, orçamentação dos 10 projetos piloto,
mas com a reserva que seja expandido aos restantes territórios pois não há critérios objetivos
para que seja para uns municípios e para outros não como mencionado de acordo com a minuta
a informação técnica n.º 543, datada de 09 de agosto último, na qual se recorda que a CIM RC
através da publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2021, de 22 de março,
integra o grupo de trabalho que irá apoiar a operacionalização dos projetos-piloto previstos no
referido diploma legal. Os projetos-piloto incidem sobre os municípios de Município de Arganil,
Coimbra, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Pampilhosa da Serra e Penela.
Mais se informa que no passado dia 02 de agosto foi remetido pela Agência para a Gestão
Integrada de Fogos Rurais (AGIF) à CIM o programa de execução dos projetos piloto para a
Região de Coimbra que faz o diagnóstico da Região, define a estratégia, identifica os projetos
prioritários e apresenta a orçamentação.
Neste sentido propõe-se, a pedido da AGIF, que o CI analise e delibere sobre a proposta de
programa de execução dos projetos piloto para a Região de Coimbra, de acordo com a
documentação em anexo à presente informação”
O Vice-Presidente da CIM intervém para pedir concordância, mas com a indicação, de que é
necessário estendê-lo a todo o território da CIM.
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O CI deliberou, por unanimidade, aprovar Proposta de programa de execução âmbito dos
Projetos Piloto do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no âmbito da Resolução
de Conselho de Ministros 25/2021, de 22 de março, concionada à sua implementação em
todo o território da CIM Região de Coimbra.
4.2. Estrutura de Desenvolvimento Económico e Social
4.2.1.PRR - Aviso de abertura de Concurso – Reformulação do atendimento dos serviços
públicos
Através da informação n.º 517, datada de 05 de agosto último, se informa o CI que no âmbito do
presente Aviso pretende promover-se a expansão da rede de Lojas de Cidadão, uma vez que, o
investimento na transformação digital e na disponibilização em larga escala de serviços públicos
digitais, pressupõe Lojas de Cidadão, enquanto equipamentos que asseguram um papel
fundamental na prestação de vários serviços públicos que, na generalidade, fruto da sua própria
especificidade ou natureza têm cariz presencial. Alude-se aos beneficiários (municípios) e ao
prazo para a apresentação de candidaturas (entre o dia 1 de setembro e as 17:00 horas de 29
de outubro de 2021).
O Secretário Executivo Intermunicipal deu nota da reunião realizada com a Secretária de Estado
da Modernização Administrativa no início desta semana, das intenções dos municípios em
expandir as lojas do cidadão e da necessidade de ser feita uma elencagem para se saber quais
os locais concretos e as necessidades de intervenções que possam necessitar.
O CI tomou conhecimento
4.2.2. Proposta 29_2021 Delegação de Competências no âmbito do procedimento
contratação pública Aquisição Jogo Napoleão (Science4You)
Foi presente a proposta n.º 29/2021, datada de 05 de agosto último, a qual se transcreve: “A
candidatura n.º P077318, submetida ao Programa Valorizar – Linha de Apoio à Valorização
Turística do Interior (LAVTI), designada por Rede Temática das Invasões Francesas em Portugal
aprovada em junho de 2019, com contrato assinado a 19 de agosto de 2019, engloba 13
municípios: 6 municípios da Rota Histórica das Linhas de Torres (Arruda dos Vinhos, Loures,
Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira) e os municípios de
Almeida, Mealhada, Mortágua, Penacova (3 municípios da CIM Região de Coimbra), Bombarral,
Lourinhã e Elvas. A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra é a entidade líder deste
projeto.
Tendo em consideração que o procedimento “AD 29/2021 - Aquisição de 1.846 unidades do jogo
– Império Napoleónico: O princípio do fim” se encontra em processo de anulação por questões
formais, mas é do interesse do consórcio manter a aquisição das unidades deste Jogo dada a
relação ímpar da sua temática com o território deste projeto, propõe-se que o Conselho
Intermunicipal delegue no 1.º Secretário Executivo Intermunicipal todos os atos conducentes ao
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à eventual necessidade de lançamento do novo procedimento de contratação pública de forma a
possibilitar a celeridade que este processo carece para a boa execução da candidatura, e de
forma a não condicionar a sua publicação até ao próximo Conselho Intermunicipal.”
O CI deliberou, por unanimidade, delegar no 1.º Secretário Executivo Intermunicipal todos
os atos conducentes à eventual necessidade de lançamento do novo procedimento de
contratação nos moldes apresentados.
4.2.3. Proposta de modificação ao contrato N.º 19/2021 no âmbito do Lote 2 - Publicidade
Exterior, do CP 09/2020
Através da informação n.º 537, datada de 09 de agosto último, se propõe que a não execução
deste ponto 3 do lote, na Figueira da Foz, seja considerada como trabalhos a menos, reduzindo
o valor a ser pago no ponto 3 do CE, que seria de 9500€, para 9000€, descontando os 500€
referentes a um Outdoor.
O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de modificação ao contrato N.º
19/2021 nos termos apresentados.
4.2.4. Boletim Europa agosto 2021
É dado nota aos presidentes, da abertura de novos Avisos no Programa Life. O Secretário
Executivo Intermunicipal disponibiliza os serviços da CIM para acompanhar as pretensões dos
municípios em esclarecimentos nesta matéria.
O CI tomou conhecimento.
4.2.5. Avisos abertos do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020
Através da informação n.º 532, datada de 09 de agosto último, se dá conhecimento da abertura
de três avisos ao PDR 2014-2020, relativos à: Valorização Agrícola, Armazenamento e
Tratamento de Efluentes Pecuário; Apoio ao fornecimento de serviços de aconselhamento
agrícola e florestal; Construção de Charcas para apoio a questões agrícolas e vitivinícolas.
O Secretário Executivo Intermunicipal solicita aos municípios que quem tiver intenção na
instalação destes equipamentos, primeiramente sinalize.
O CI tomou conhecimento.
4.2.6. Proposta de Protocolo e Acordo de Estágio entre a CIM e a Universidade de Aveiro
Através da informação n.º 533, data de 09 de agosto último, se propõe a aprovação pelo CI da
minuta de Protocolo de Colaboração entre a CIM RC e a Universidade de Aveiro, bem como
Acordo de Estágio, passando a CIM a integrar a rede de parceiros da UA.
O Secretário Executivo Intermunicipal refere que se trata da colocação de um estágio curricular
na CIM, pelo que se torna necessário aprovar a minuta de protocolo e de estágio, no sentido de
operacionalizar este pedido e outros que sejam pedidos no futuro.
O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo de Colaboração entre a
CIM RC e a Universidade de Aveiro, bem como Acordo de Estágio.
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4.2.7. Proposta de Integração da CIM enquanto parceiro na candidatura da Universidade
de Coimbra no âmbito do PRR | AVISO N.º 01/PRR/2021 Manifestações de Interesse –
Programa Incentivo Adultos e Programa Impulso Jovens STEAM e minuta de carta de
conforto
Foi presente a informação n.º 534, datada de 09 de agosto último, na qual se propõe ao CI a
aprovação da minuta de carta de conforto em anexo à presente informação, não obstante da
realização de um protocolo de parceria e/ou contrato de consórcio a ser elaborado nas fases
seguintes (o processo envolve três fases).
O secretário executivo informa os presentes que no âmbito do PRR estão abertos dois avisos de
manifestação de interesse para as áreas de qualificações e competências (impulso Jovem
STEAM e Impulso Jovem) que tem que ser liderado com instituições de ensino superior
protocolado com regiões ou outras entidades.
Recordou que já foi aprovado em CI a integração em candidaturas de IES na Região, pretendese agora formalizar a integração da CIM na candidatura da UC.
O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Integração da CIM enquanto
parceiro na candidatura da Universidade de Coimbra no âmbito do PRR | AVISO N.º
01/PRR/2021 Manifestações de Interesse – Programa Incentivo Adultos e Programa
Impulso Jovens STEAM assim como a minuta de carta de conforto.
4.2.8. Proposta de Integração da CIM enquanto parceiro na candidatura do Instituto
Politécnico de Coimbra no âmbito do PRR |AVISO N.º 01/PRR/2021 Manifestações de
Interesse -– Programa Incentivo Adultos e Programa Impulso Jovens STEAM e minuta de
acordo de parceria
Foi presente a informação n.º 535, de 09 de agosto último, propondo a aprovação da minuta de
acordo de parceria em anexo à presente informação, não obstante da realização de um contrato
de consórcio a ser elaborado nas fases seguintes (o processo envolve três fases).
O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Integração da CIM enquanto
parceiro na candidatura do Instituto Politécnico de Coimbra no âmbito do PRR |AVISO N.º
01/PRR/2021 Manifestações de Interesse -– Programa Incentivo Adultos e Programa
Impulso Jovens STEAM e minuta de acordo de parceria.
4.2.9. Proposta de Memorando de Colaboração para uma rede regional de redes
europeias, no âmbito do Europe Direct Região de Coimbra e de Leiria
Através da informação nº 536, datada de 09 de agosto último, se apresenta ao CI uma proposta
de memorando de Colaboração para uma rede regional de redes europeias, no âmbito do
Europe Direct Região de Coimbra e de Leiria
O Secretário Executivo Intermunicipal informa que se trata de uma proposta de memorando de
colaboração a ser assinado pelos quatro Europe Direct da Região Centro com os players
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regionais que pertençam a redes europeias, dando resposta à função 5: promover uma rede
regional de redes.
O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Colaboração para uma rede
regional de redes europeias, no âmbito do Europe Direct Região de Coimbra e de Leiria.
4.2.10. IURC - City to City Cooperation - Notificação de Aprovação da Candidatura
Foi presente a informação n.º 526, datada de 06 de agosto último, na qual se propõe a
apresentação ao CI da presente informação, bem como da aprovação da notificação
rececionada, para posterior confirmação junto das entidades coordenadoras deste processo.
O Secretário Executivo Intermunicipal esclareceu que no âmbito do Programa de Cooperação
Internacional Urbana e Regional (IURC) foi realizada uma candidatura ao aviso “City to City
Cooperation” em maio de 2021, tendo no dia 6 de agosto de 2021 sido rececionada nestes
serviços a notificação de aprovação da candidatura.
O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a notificação rececionada para posterior
confirmação junto das entidades coordenadoras deste processo.
4.2.11. Grupo de Trabalho CIM-RC Coimbra CEC2027 - Ponto de situação - 2ª reunião
Foi presente a informação n.º 529, datada de 06 de agosto último, na qual se faz o ponto de
situação a esta data dos assuntos abordados na segunda reunião.
O Secretário Executivo informa da intenção do grupo da candidatura da Capital Europeia de
Gastronomia 2027 de elaborar uma candidatura à Europa Criativa para se consiga que esta
candidatura uma rede agrupada à procura cultural.
O CI tomou conhecimento do ponto de situação apresentado e deliberou, por
unanimidade, aprovar o modelo de organização do Projeto três a 3/ Intercâmbio Cultural.
4.2.12. INCENTIVAR - Apresentação de Projeto e Pedido de Declaração de Interesse a CIM
Região de Coimbra
Foi presente a informação n.º 513, datada de 02 de agosto último, na qual se propõe a
assinatura da declaração de manifestação de interesse do projeto INCENTIVAR.
O Secretário Executivo Intermunicipal dá nota que se trata de um projeto de apoio à produção
cinematográfica na Região de Coimbra, solicitando-se uma minuta de declaração de Interesse
para seu apoio.
O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de declaração de Interesse nos moldes
apresentados.
4.2.13. Protocolo de Cooperação Geral – Dark Sky Aldeias do Xisto – Ratificação
Através da informação n.º 528, datada de 06 de agosto último, se propõe ao CI a ratificação o
despacho que autorizou a 8 de junho de 2021 a assinatura de um Protocolo de Cooperação
Geral entre ADXTUR, Associação Dark Sky, Turismo Centro de Portugal, Comunidade
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Intermunicipal da Região de Coimbra e as Câmaras Municipais do Território Certificado Starlight
Tourism Destination, com os objetivos, nos termos da Cláusula 2ª do documento.
O CI deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que autorizou a assinatura do
Protocolo de Cooperação Geral – Dark Sky Aldeias do xisto.
4.3. Estrutura de Mobilidade Transportes e Equipamentos
4.3.1. Implementação Decreto-Lei n.º 14-C/2020 de 7 de abril - Ajustamentos Serviços
Essenciais – Ratificação
Foi presente a informação nº547 de 10 de agosto último, propondo ao CI que analise e delibere:
Ratificar os serviços em anexo à presente informação, a partir de 1 de agosto, como serviços
essenciais ao abrigo do Despacho n.º 3547-A/2020, na sua atual redação, e do Decreto-lei n.º
10-A/2020 de 13 de março, na sua atual redação; Que se aplique a metodologia de
compensação a atribuir nos termos do decreto-lei n.º 14-C/2020, de 7 de abril, na sua atual
redação, deliberada na reunião do Conselho Intermunicipal ocorrida a 14 de maio de 2020, com
base na informação n.º 274, de 11 de maio de 2020 e a informação n.º 490 de 11 de setembro
de 2020 deliberada na reunião do Conselho intermunicipal de 15 de setembro de 2020 e ao que
à CIM RC diz respeito, e adicionalmente; Que nos meses de julho e agosto, excecionalmente e
por forma a garantir o serviço público de transporte de passageiros considerado essencial nos
termos da presente informação e informação n.º 489 de 19/07/2021, quanto aos operadores
Rodoviária da Beira Litoral, S.A. e ETAC – Empresa de Transportes António Cunha, S.A., que se
aplique a majoração decorrente: Da diferença de compensação apurada para a média de
setembro 2020 a junho 2021;Do aumento do custo de combustível verificado entre os meses de
junho e julho de 2021.”
O Secretário Executivo Intermunicipal dá nota ao CI que o concurso de transporte público
internacional já foi publicado mostrando-se preocupado com a caducidade das autorizações
provisórias a 3 de dezembro. Salientou que a direção da CIM tem feito diligências junto da AT
para saber o que acontecerá após essa data, bem como se prevê o acompanhamento desta
matéria.
O CI deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que aprovou a proposta
apresentada na referida informação.
4.3.2. Implementação do transporte de passageiros flexível – Protocolos de Execução para
a Implementação do Transporte de Passageiros Flexível a Pedido
Através da informação n.º 530, datada de 09 de agosto último, se propõe ao CI a aprovação dos
anexos ao Protocolo de Execução para a Implementação do Transporte de Passageiros Flexível
a Pedido para os municípios de Miranda-do-Corvo, Lousã e Mira, assim como o valor máximo
das compensações financeiras a atribuir mensalmente aos operadores.
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Mais se informa que foi possível terminar a fase 1 do projeto (dimensionamento de rotas,
horários, periodicidade e modelo de custos) nos municípios de Miranda-do-Corvo, Lousã e Mira
(para além de Penacova, Soure, Tábua, Penela, Cantanhede, Mealhada, Condeixa-a-Nova,
Arganil, Mortágua, Vila Nova de Poiares, Oliveira do Hospital, Montemor-o-Velho e Figueira da
Foz).
O CI deliberou, por unanimidade, aprovar os anexos ao Protocolo de Execução para a
Implementação do Transporte de Passageiros Flexível a Pedido para os municípios de
Miranda-do-Corvo, Lousã e Mira.
5.Estrutura de Apoio Técnico
5.1. Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial - Controlo de Metas Execução
2021
Foi presente a informação, n.º 546, datada de 10 de agosto último, na qual se recorda que no
início de 2021 o Governo estabeleceu metas de execução anuais para os programas
operacionais até final do Portugal 2020 bastante exigentes (60%). A Autoridade de Gestão do
Centro 2020 estabeleceu como meta de execução do PDCT da CIM Região de Coimbra para o
ano de 2021 o valor total de Fundo (FEDER+FSE) de 14.9 M€, sendo o valor mais elevado para
todas as CIM’s da Região Centro, correspondendo 12.7 M€ ao FEDER e 2.2 M€ ao FSE.
No sentido de monitorizar a evolução da execução, a Autoridade de Gestão do Centro 2020 veio
apresentar o grau de cumprimento das metas estabelecidas para 2021, com data de corte a
30/06/2021.
Verifica-se assim que a 30/06/2021, o PDCT da CIM Região de Coimbra atingiu um acréscimo
de execução de 7,3 M€ de FEDER, o que representa 57,0% da meta anual, e 1,7 M€ de FSE o
que representa 79,3% da meta anual.
Em termos globais (FEDER+FSE), verifica-se que CIM Região de Coimbra teve um acréscimo
de 9,0 M€ o que representa 60.2% da meta anual, verificando-se que, nesta altura, a CIM Região
de Coimbra é que apresenta maior grau de cumprimento da meta de execução para 2021.
Apesar dos bons resultados atingidos até ao momento, julga-se ser importante sensibilizar todos
os municípios para manter e, se possível, acelerar o ritmo de execução das suas operações, por
forma a garantir a maior taxa de execução possível, dado que a Autoridade de Gestão do Centro
2020 informou que execução dos PDCT é uma matéria relevante para o período de programação
que se avizinha.
O Secretário executivo congratulou-se com o valor alcançado pela da CIM RC no que concerne
à taxa de cumprimento das metas de execução para 2021.
Apesar dos bons resultados atingidos até ao momento, julga ser importante sensibilizar todos os
municípios para manter e, se possível, acelerar o ritmo de execução das suas operações, por
forma a garantir a maior taxa de execução possível, dado que a Autoridade de Gestão do Centro
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2020 informou que execução dos PDCT é uma matéria relevante para o período de programação
que se avizinha.
O CI tomou conhecimento.
5.2. Auto de Consignação da "Empreitada de Execução da Eurovelo 1 da CIM-RC" Ratificação
Através da informação n.º 521, datada de 05 de agosto último, se informa que no passado dia 04
foi celebrado, na Figueira da Foz, o Auto de Consignação da "Empreitada de Execução da
Eurovelo 1 da CIM-RC", dando sequência à celebração do contrato de empreitada ocorrida em
14/01/2021 e à obtenção do Visto do Tribunal de Contas em 09/07/2021.
Atendendo a que compete ao Conselho Intermunicipal a assinatura do Auto de Consignação na
qualidade de Dono de Obra, propõe-se que o CI delibere ratificar Auto de Consignação
celebrado em 04/08/2021, anexo à presente informação.
O CI deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que autorizou a celebração do Auto
de Consignação da "Empreitada de Execução da Eurovelo 1 da CIM-RC".
5.3.Aprovação do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a fase e obra
(DPSS) – Empreitada de Execução da Eurovelo 1 da CIM-RC
Foi presente a informação n.º 524, datada de 06 de agosto último, na qual se esclarece que
sendo da competência do CI, na qualidade de Dono de Obra, a nomeação do CSO, a aprovação
do DPSS e a comunicação prévia de abertura de estaleiro à Autoridade para as Condições no
Trabalho (ACT) propõe-se ratificar a nomeação da coordenadora de segurança em obra, que se
anexa; aprovar parcialmente o DPSS, em anexo a esta informação, e a sua comunicação à
entidade adjudicante; delegar no Secretário Executivo Intermunicipal, a competência para
realizar a comunicação prévia de abertura de estaleiro e subsequentes atualizações
O CI deliberou, por unanimidade, ratificar a nomeação da coordenadora de segurança em
obra, aprovar parcialmente o DPSS, e a sua comunicação à entidade adjudicante assim
como delegar no Secretário Executivo Intermunicipal, a competência para realizar a
comunicação prévia de abertura de estaleiro e subsequentes atualizações.
5.4.Aviso para apoio à construção e modernização de CRO’s - AVISO 1/2021/ICNF/DBEAC
Foi presente a informação n.º 523, datada de 05 de agosto último, indicando que tendo sido
publicado pelo ICNF aviso para apoio à construção e modernização de CRO’s - AVISO
1/2021/ICNF/DBEAC apresentada uma análise do mesmo, propõe-se que o CI delibere sobre:
Comunicar ao ICNF a necessidade de alteração de metodologia e de aumento dos valores
elegíveis considerados no Aviso 1/2021/ICNF/DBEAC, sendo consensual que este apoio é
insuficiente para as necessidades verificadas no território; Apresentação de candidatura pela
CIM-RC para “CRO Intermunicipal CIM Região de Coimbra, em Arganil”, ao Aviso
1/2021/ICNF/DBEAC, abrangendo os municípios de Arganil, Góis, Mortágua, Pampilhosa da
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Serra, Penacova, Oliveira do Hospital e Tábua, incluindo os necessários procedimentos relativos
à legitimidade e titularidade, uma vez que se entende por CRO intermunicipal as instalações que
sejam propriedade de um agrupamento de municípios, de uma associação de municípios de fins
específicos ou de uma entidade intermunicipal, consoante a entidade beneficiária. Designação
de um médico veterinário responsável pelo alojamento, o qual será responsável pela
“Declaração de Compromisso Relativamente ao Cumprimento dos Requisitos Técnicos de
Elegibilidade”.
O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta nos moldes indicados.
5.5. Empreitada "Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista do Dão" - Aprovação
do Auto de Medição de Trabalhos nº 11
Através da informação n.º 527, de 06 de agosto último, se propõe a aprovação do Auto de
Medição dos Trabalhos N.º 11, referente ao mês de julho de 2021, no valor de 36.348,88 €, ao
qual acresce o valor do IVA à taxa aplicável.
O CI deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Medição de Trabalhos nº 11.
5.6. Empreitada "Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista do Dão" – Alteração a
Plano de Trabalhos, Plano de Mão de Obra, Plano de Equipamentos e Cronograma
Financeiro
Através da informação n.º 539, datada de 09 de agosto último, se propõe que o Conselho
Intermunicipal aprove os Planos de Trabalhos, Plano de Equipamentos, Plano de Mão-de-obra e
Cronograma Financeiro agora apresentados e em anexo à presente informação
O Secretário Executivo Intermunicipal informa que esta atualização deve-se ao facto de não ter
sido possível cumprir o anterior plano de trabalhos definido, uma vez que as condições
meteorológicas e o estado pandémico do país não o permitiram.
O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração dos Planos de Trabalhos, Plano de
Equipamentos, Plano de Mão-de-obra e Cronograma Financeiro da referida empreitada.
___________________________________________________________________________
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, deu por encerrados os trabalhos.
De tudo o que ocorreu no decurso dos trabalhos, se lavrou a presente ata, que vai ser assinada
pelo Vice- Presidente do CI, José Brito e pela Assistente Técnica, Gisela Parreiral, que
secretariou a reunião.

O Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal

____________________________________
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(José Brito)

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