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Ata n.º 6 

Reunião do Conselho Intermunicipal 

da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 

(Ordinária) 

No dia 24 de fevereiro de 2022, pelas 15h00, no município de Penacova reuniu o Conselho 

Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra devidamente convocado 

pelo Presidente do Conselho Intermunicipal, Emílio Augusto Ferreira Torrão, 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 atas  

Ata n.º 2 de 11 de novembro de 2021 

Ata n.º 3 de 25 de novembro de 2021 

Ata n.º 4 de 16 de dezembro de 2021 

Ordem do Dia 

1. Informações 

1.1. ANMP - Transferência de competências no domínio da ação social – alteração do prazo  

1.2. PRR - Investimento RE-C04-i02 – Património Cultural - Medida C04-i02-m01 – 

Requalificação e conservação dos museus, monumentos e palácios públicos  

1.3. Aprovação da Candidatura PRR - Inovação na Fileira da Resina Natural - Para 

conhecimento  

1.4. Aviso PRR - Condomínio de Aldeia: Programa Integrado de Apoio às Aldeias Localizadas 

em Territórios de Floresta 

1.5. Resposta social Residências da Autonomização e Inclusão 

1.6. Avisos PDR 2020 - Para conhecimento  

1.7. Ponto de situação a 31 de janeiro de 2022 da execução do PDCT da CIM Região de 

Coimbra – Para conhecimento 

1.8. Órgãos Mandato 2021-2025: CIM do Alentejo Central e CIM do Alto Minho 

1.9. Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra - Projeto de Relatório Anual da Comarca de 

Coimbra  

1.10 . Alteração Mapa de Regiões – Península de Setúbal e Região do Ribatejo e Oeste  

1.11. Distribuição de energia elétrica em baixa tensão – Concessões Municipais prorrogação 

dos atuais contratos  

2.Propostas 

2.1. Bairros Comerciais Digitais – Aviso N.º 01/C16-i02/2022 Manifestação de Interesse para 

Desenvolvimento de Projetos no âmbito dos Bairros digitais  
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2.2. Aviso de Concurso n.º 02/C01-i01/2022 – Qualificar as instalações e equipamentos dos cen-

tros de saúde – Modernizar equipamentos – PRR  

2.3. Levantamento de necessidades de intervenções em infraestruturas de saúde 

2.4. Aumento tarifário do serviço de gestão de resíduos urbanos / ERSUC 

2.5.Despesas com IVA no âmbito do PRR  

2.6.Seca Meteorológica  

2.7. Agência de energia e ambiente da Região de Coimbra  

2.8. Cursos de Nadadores-Salvadores 

2.9. Retrato demográfico da Região de Coimbra 

3. Divisão Administrativa e Financeira 

3.1. Unidade de Coordenação de Contabilidade e Finanças 

3.1.1. Contabilidade  

3.1.1.1. Proposta n.º 15/2022 - 3.ª Alteração orçamental 2022 – Ratificação  

3.1.1.2. Proposta n.º 16/2022 - 4.ª Alteração orçamental 2022 – Ratificação  

3.1.1.3. 5.ª Alteração orçamental 2022 - Aprovação  

3.1.2. Tesouraria 

3.1.2.1. Resumo diário de tesouraria 

3.1.3. Contratação Pública 

3.1.3.1. Ratificação dos atos praticados Secretário Executivo Intermunicipal na área da 

Contratação Pública  

3.1.3.2. CP04/2022 - Serviços de Consultoria no âmbito do Regime Jurídico da Segurança do 

Ciberespaço - para decisão de contratar e aprovação das peças do procedimento 

3.1.3.3. Proposta de Prorrogação de prazo de contrato 42/2021 - Realidade Aumentada – PTI  

3.1.3.4. CP09/2021- Concurso público para a concessão de transporte de passageiros por modo 

rodoviário na Região de Coimbra – para aprovação do Relatório Final  

3.1.3.4. Concurso público de Transporte de Passageiros por Modo Rodoviário na região de 

Coimbra- análise  

3.2.Unidade de Coordenação Administrativa e Recursos Humanos 

3.2.1.  Recursos Humanos 

3.2.1.1. Proposta n.º 18/2022 – Recrutamento de dois técnicos superiores para a Unidade 

Nuclear de Intervenções integradas de base territorial  

4.Divisão de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Intermunicipal 

4.1. Estrutura de Ambiente, Recursos Naturais e Proteção Civil 

4.1.1. Regulamento que define as regras e os procedimentos para a celebração de Contratos-

Programa entre o Fundo Ambiental e as Organizações de Produtores Florestais e os Centros de 

Competências do Setor Florestal - Para conhecimento 
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4.1.2. Alterações ao Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral - Para 

conhecimento 

4.1.3. Adaptação do Programa de Transformação da Paisagem ao Plano de Recuperação e 

Resiliência - Para conhecimento 

4.1.4. Plano de gestão da área classificada como ZEC Complexo do Açor - Para conhecimento 

4.1.5.  Acompanhamento do Plano Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais - Para 

conhecimento 

4.1.6. Áreas Integradas de Gestão da Paisagem no território da CIM RC 

4.1.7.  Comissões Municipais de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

4.1.8. Prevenção, Controlo e Erradicação de Espécies Exóticas Invasoras no território da CIM 

RC 

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

defesa da floresta contra incêndios nos territórios da CIM RC e ADESA 

4.2. Estrutura de Desenvolvimento Económico e Social  

4.2.1. Europa Criativa - Projetos de Cooperação Europeia: candidaturas até 31 de Março – 

Para aprovação  

4.2.2. Centro de Portugal Film Commission - Proposta de Contrato-Programa c/ CIMs 

4.2.3. Urban Agenda - Culture and Cultural Heritage - Sustainable tourism in cultural cities - 

Para conhecimento  

4.2.4.  Programa Formação Mais Próxima do Turismo de Portugal - apresentação e minuta de 

Protocolo  

4.2.5. Alteração ao Despacho Normativo n.º 4/2020, de 25 de março, que criou a Linha de 

Apoio à Tesouraria das Microempresas do Turismo - COVID-19 - para conhecimento  

4.2.6. Novo Bauhaus Europeu | Prémios 2022 – Para aprovação  

4.2.7. Divulgação do Concurso World Food Gifts Challenge 2022 Região de Coimbra  

4.2.8. BTL2022 – Participação da CIM Região de Coimbra: Apresentação da proposta de 

participação, orçamento e programa  

4.2.9. Reforço da dotação orçamental do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 

Sociais - 3.ª Geração PARES 3.0 – Para conhecimento  

4.2.10. Ponto de situação relativamente à Manifestação de interesse ao aviso "Cidades 

Climaticamente Neutras e Inteligentes” (Climate-Neutral and Smart Cities) - Horizonte Europa – 

Para conhecimento  

4.2.11. Orientações para o Serviço de Empréstimo Documental da Rede Intermunicipal de 

Bibliotecas da Região de Coimbra – Para deliberação/aprovação 

4.2.12. Programa IURC – Projeto de cooperação internacional entre CIM Região de Coimbra e a 

Região de Valle del Cauca (Colômbia) – Para deliberação/aprovação 
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4.2.13. Ponto de situação: Necessidades de investimento rececionadas no âmbito da 

componente 3  do PRR. – Para conhecimento 

4.2.14. Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial - Projeto Portugal Blue Food – Para 

conhecimento 

4.2.15. Cursos de formação propinados  

4.2.16. Candidaturas ao aviso . º 03 /C19 i07 .05 /2021 Convite à apresentação de candidaturas 

ao financiamento da criação de espaços de Cowork – decisão dos 3 projetos 

4.2.17. Oitavo relatório sobre a coesão: a coesão na Europa no horizonte de 2050 – 

considerações sobre Portugal e Região Centro – Para conhecimento 

4.3. Estrutura de Mobilidade Transportes e Equipamentos 

4.3.1. Constituição do Grupo de Trabalho para Criação da Entidade de Gestão do Sistema 

Intermodal da Região de Coimbra - Para conhecimento e ratificação; 

4.3.2. Despacho n.º 1147-A/2022: Reforço Extraordinário 3.º Trimestre – Repartição, pelas 

Autoridades de Transportes, da verba atribuída à CIM-RC; 

4.3.3. Compensação a atribuir ao operador “Alfredo Farreca Rodrigues, Lda.”, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 14-C/2020 de 7 de abril – no mês de dezembro de 2021; 

4.3.4.  Compensação a atribuir ao operador “Joaquim Martins da Fonseca, Lda”, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 14-C/2020 de 7 de abril – no mês de dezembro de 2021; 

4.3.5.  Compensação a atribuir ao operador “Marques, Lda”, nos termos do Decreto-Lei n.º 14-

C/2020 de 7 de abril – no mês de dezembro de 2021; 

4.3.6. Compensação a atribuir ao operador “RDL – Rodoviária do Lis, Lda”, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 14-C/2020 de 7 de abril – no mês de dezembro de 2021; 

4.3.7.  Compensação a atribuir ao operador “Rodoviária da Beira Litoral, S.A.”, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 14-C/2020 de 7 de abril – nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021; 

4.3.8. Compensação a atribuir ao operador “ETAC – Empresa de Transportes António Cunha, 

S.A.”, nos termos do Decreto-Lei n.º 14-C/2020 de 7 de abril – no meses de outubro e novembro 

de 2021 

4.3.9.  Estudo para a expansão do Sistema de Mobilidade do Mondego – Para conhecimento;  

4.3.10.  Implementação do transporte de passageiros flexível – Cantanhede e Figueira da Foz 

(ratificar) 

4.3.11.  Implementação do transporte de passageiros flexível – Soure 

4.3.12.  Transporte flexível a pedido – resumo valores dos operadores (ratificar) 

4.3.13.  Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) 2021 – Relatório Anual de execução 

4.3.14.  Programa de Apoio à Densificação e reforço da Oferta de Transporte Público 

(PROTransP) 2021 – Relatório Anual de execução 

4.3.15. Validação dos serviços da Marques, Lda- STEPP 
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4.3.16. Workshop para as Autarquias promovido pela MOBI.E: “Como fazer crescer a Mobilidade 

Elétrica no seu Concelho”- – Para conhecimento 

5. Estrutura de Apoio Técnico  

5.1. Resultado da avaliação da Manifestação de Interesse Bolsa Nacional de Alojamento 

Urgente e Temporário (BNAUT) 

5.2. Empreitada de Execução da Eurovelo 1 da CIM-RC - Aprovação do Auto de Medição de 

Trabalhos nº 4 

5.3. Auto de reinício parcial dos trabalhos - "Empreitada de Execução da EuroVelo1 da CIMRC" 

– Ratificação 

5.4. Eurovelo 1 - Rota da Costa Atlântica: protocolo de colaboração com ICNF – Ratificação 

5.5. Empreitada "Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista do Dão" - Aprovação do 

Auto de Medição de Trabalhos nº 17  

5.6. Empreitada "Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista do Dão" - Prorrogação do 

Prazo de Execução 

__________________________________________________________________________ 

À hora anunciada na convocatória, o Presidente do Conselho Intermunicipal, Emílio Augusto 

Ferreira Torrão, 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: 

Presidente da Câmara Municipal de Arganil; Luís Paulo Carreira Fonseca Costa; 

Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz 

Gomes de Oliveira;  

Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita da Costa; 

Presidente da Câmara Municipal de Góis, António Rui de Sousa Godinho Sampaio; 

Presidente da Câmara Municipal da Lousã, Luís Miguel Correia Antunes; 

Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Fernandes Franco; 

Presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul José Soares de Almeida; 

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, Marilene Regina Pereira de 

Carvalho Rodrigues; 

Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, Ricardo Sérgio Pardal Marques; 

Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Tavares Rolo; 

Presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, Jorge Alves Custódio; 

Presidente da Câmara Municipal de Penacova, Álvaro Gil Ferreira Martins Coimbra; 

Presidente da Câmara Municipal de Penela, Eduardo Jorge Mendes Nogueira Santos; 

Presidente da Câmara Municipal de Soure, Mário Jorge Nunes; 

Presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Manuel da Silva Cruz; 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João Miguel Sousa Henriques. 



 

ATA N.º 6/24-02-2022 /CI 6 

 

Estiveram igualmente presentes os vereadores da CM de Coimbra, da CM da Figueira da Foz e 

da CM da Pampilhosa da Serra, Miguel Fonseca, Anabela Tabaçó e Isabel Alexandra Lopes dos 

Santos Tomé, respetivamente, assim como o Secretário Executivo Intermunicipal, Jorge Brito. 

Secretário Executivo Intermunicipal – Solicitada reunião ministra do trabalho  

O Presidente do CI deu nota que cinco empresários tem visita marcada para Portugal, felicitou a 

comitiva e a representação foi muito bem assegurada. Agradeceu ao seu homólogo de 

Penacova a excelente hospitalidade e receção. 

O Presidente da CM de Penacova deu as boas vindas e desejou a todos uma boa reunião. 

Presidente da CM de Soure – felicitar preparação ExpoDubai  

Aprovação de atas  

Ata n.º 2 de 11 de novembro de 2021 

Ata n.º 3 de 25 de novembro de 2021 

Ata n.º 4 de 16 de dezembro de 2021 

O Presidente do CI solicitou que as atas fossem retiradas, para posterior análise. 

O CI tomou conhecimento. 

Ordem do Dia 

1. Informações 

1.1. ANMP - Transferência de competências no domínio da ação social – alteração do prazo  

Foi presente o documento da ANMP, datado de 18 de janeiro último, dando nota da indicação 

dada ao Governo sobre a necessidade de alteração do prazo limite para a aceitação da 

transferência de competências no domínio da ação social.  

Este assunto foi amplamente discutido pelos autarcas presentes que contestam os critérios 

subjacentes à transferência dos valores na área da ação social. 

O Presidente do CI colocou o assunto à discussão. 

Tomou a palavra o Presidente da CM de Condeixa - a- Nova dando nota que o seu município 

adiou o processo da aceitação das competências devido ao adiamento da aprovação do 

Orçamento de Estado. 

A Presidente da CM de Cantanhede entende que o processo de descentralização está mal 

conduzido e que a discrepância de valores existente tem de ser corrigida. Aludiu à transferência 

de competências da área da saúde e daquilo que não consta nos mapas, dizendo que caso não 

haja uma correção vai ser uma situação muito grave e difícil para a futura gestão dos municípios. 

O Secretário Executivo Intermunicipal deu nota que foi solicitada uma reunião à Sra. Ministra do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para que haja uma clarificação dos critérios de base 

para atribuição das verbas dada à análise subjetiva. Aludiu a aceitação da elaboração da análise 

independente por parte da Faculdade de Economia do impacto da transferência de 

competências nos municípios nas diversas áreas. 
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O Presidente da CM de Soure pretende levar à próxima sessão da Assembleia Municipal o 

adiamento da aceitação das competências da ação social. No âmbito da educação referiu que se 

encontram reunidas as condições para, a partir do dia 01/04, aceitar as competências e o 

acréscimo de trabalhadores para a esfera municipal. No âmbito da saúde lamenta o 

comportamento do Ministério da Saúde, dos organismos que tutelam os mecanismos 

operacionais da ARS e da própria ARS, da dificuldade da perceção dos contratos delegados ao 

município e outro tipo de equipamentos. Apelou à união dos municípios que sentem esta mesma 

dificuldade para de uma forma agregada retirarem algumas conclusões sobre esta transferência 

de competências e o seu impacto.  

O Presidente do CI entende que na área da saúde deveria ser tomada uma posição a uma só 

voz e apesar de alguns municípios já terem aceite estas competências deveria haver um acordo 

em uníssono de forma a não criar situações de desigualdade. 

Por seu lado o Presidente da CM da Lousã diz que os valores na área da intervenção social e da 

saúde continuam a ser desfasados na realidade e que na área da educação o processo está a 

avançar. Menciona ainda a importância do estudo para a avaliação dos impactos das 

transferências para as autarquias. Julga que, a uma só voz, se deve reivindicar o reforço dos 

meios para os cuidados da saúde primários até como forma de aliviar a pressão sobre os 

hospitais preocupação partilhada pelo Presidente do CI. 

Interveio o Presidente da CM da Mealhada dizendo que ontem na reunião da AM foi deliberado 

por unanimidade a não aceitação da área social face às desigualdade existentes, lamentando a 

imposição do Governo. Sobre a transferência de competências da saúde julga que se deve 

tomar uma posição comum. 

O Presidente da CM da Pampilhosa da Serra na questão da saúde se deve convidar a ARS para 

uma reunião para se dar conta das preocupações sentidas, recordando a falta de médicos na 

Pampilhosa apesar das boas condições oferecidas. 

O Presidente da CM de Arganil, no que diz respeito à ação social, os valores têm de ser 

alinhados, concorda com o seu homólogo de Condeixa sobre o constrangimento da falta do 

Orçamento de Estado. Em relação à área da saúde o município não subscreveu o auto de 

transferência devido a discordâncias. Na área da educação há uma divergência de valores e por 

isso está crítico relativamente a este processo. 

O Vereador da CM de Coimbra dando nota da aprovação, por parte do seu município, da 

prorrogação do prazo de delegação de competências na área da ação social até ao final de 

2022. Recordou que nas áreas da educação e saúde apenas 42 e 22 municípios aceitaram as 

transferências de competências. 

No âmbito da saúde o Presidente da CM de Condeixa-a-Nova tem alguma dificuldade em aceitar 

o auto de transferência “porque a diferença de valores é imensa” mostrando-se disponível para 

uma ação conjunta. 
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Tomou a palavra a Sra. Vice-Presidente da CM de Miranda do Corvo dizendo que o município 

aceitou a transferência das competências na área da saúde e constatou a assunção de 

despesas não previstas como o trabalho suplementar realizado como rotina e seus 

constrangimentos humanos e financeiros. Sobre a ação social prevê levar à próxima reunião de 

CM a não aceitação de competências até 2023. 

O Presidente da CM de Oliveira de Hospital manifesta-se preocupado, depois das reuniões 

mantidas com a ARS, com a dotação a transferir para os municípios e com a falta de cuidados 

da saúde primários à população, a degradação dos cuidados de saúde, “corremos o risco de 

paralisar”. Alertou para a situação da transferência de competências para os municípios nas 

áreas da educação e da saúde pois os municípios poderão ficar sem verbas para cumprir 

projetos. 

O Presidente da CM de Vila Nova de Poiares disse que a proposta do seu município é a da não 

aceitação da transferência de competências da ação social por todas as razões já aqui 

indicadas. O sector da saúde preocupa-o bastante principalmente com os novos investimentos e 

com o aumento de despesa muito superior ao que foi inicialmente contabilizado e acordado e a 

sua repercussão nos orçamentos municipais. Entende que se deve fazer chegar esta nota de 

preocupação à tutela. 

A Presidente da CM de Cantanhede reitera a posição de não aceitação das competências na 

área da ação social face à discrepância de valores, à transferência dos recursos financeiros 

adstritos a estas novas competências, situação que impede que se façam projeções quanto aos 

encargos a suportar nesta matéria.  

A Vereadora da CM da Figueira da Foz interveio mostrando-se solidária com a Sra. Presidente 

da CM de Cantanhede, apesar do seu município ter sido beneficiada com um valor bastante 

superior ao de Cantanhede.  

Nesta área social o Presidente da CM da Pampilhosa da Serra esclarece que apesar de o seu 

município estar a ser beneficiado com os valores associados manifesta-se solidário com 

Cantanhede e levar o assunto à Assembleia Municipal. 

No âmbito da aceitação da transferência de competências da ação social o Presidente do 

CI propôs contestar os critérios de repartição de financiamento na área social tendo sido 

aceite por unanimidade. 

O Presidente do CI, após auscultação dos presentes, propôs que os Municípios de 

Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, 

Mira, Montemor-o-Velho, Mortágua, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, 

Penela, Soure e Vila Nova de Poiares não aceitem o auto de transferência da delegação de 

competências na área da saúde enquanto não obtiverem esclarecimentos acerca desta 

transferência, nomeadamente no que se refere à discrepância de valores alocada a cada 

município. Por seu lado os municípios de Miranda do Corvo e Tábua, que já assinaram o 
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auto, contestem o mesmo pois sentem-se prejudicados na medida em que estão a ser alvo 

de despesas não previstas no auto de transferências. Aprovado por unanimidade. 

Mais se entende dar nota do protesto, da maior parte dos municípios, quanto ao fecho e à 

falta de atendimento nos Centros e extensões de Saúde e pedir uma audiência à Sra. 

Ministra da Saúde. Aprovado por unanimidade. 

1.2. PRR - Investimento RE-C04-i02 – Património Cultural - Medida C04-i02-m01 – 

Requalificação e conservação dos museus, monumentos e palácios públicos  

Foi presente a informação n.º 118, datada de 02 de fevereiro último, dando nota que no âmbito 

do Programa Recuperar Portugal estão abertas candidaturas à Medida C04-i02-m01 – 

Requalificação e conservação dos museus, monumentos e palácios públicos.  

No âmbito do Programa Recuperar Portugal estão abertas candidaturas à Medida C04-i02-m01 – 

Requalificação e conservação dos museus, monumentos e palácios públicos, sendo que da 

Região de Coimbra constando dos beneficiários finais o Município de Coimbra (Museu Nacional 

Machado de Castro; Mosteiro de Santa Clara-a-Velha) e o Município de Condeixa-a-Nova 

(Museu Monográfico de Conímbriga). 

O Secretário Executivo Intermunicipal apresentou um documento que evidencia a discrepância 

AM de Lisboa abrangida com cerca de 114 milhões de euros com a parca dotação alocada ao 

Centro, Norte, Alentejo e Algarve, realçou a incongruência na gestão dos valores. 

O CI tomou conhecimento.  

1.3. Aprovação da Candidatura PRR - Inovação na Fileira da Resina Natural - Para 

conhecimento  

Foi presente a informação n.º 203, datada de 21 de fevereiro último, na qual se apresenta a 

aprovação de uma candidatura do PRR sobre a fileira da resina onde a CIM RC é entidade 

parceira e terá como função disseminar os resultados do projeto. 

O Secretário Executivo Intermunicipal aludiu às três CIM beneficiárias, Alto Tâmega, Coimbra e 

Leiria, no valor de 30 milhões de euros para a fileira da resina. 

O CI tomou conhecimento.  

1.4. Aviso PRR - Condomínio de Aldeia: Programa Integrado de Apoio às Aldeias Localizadas 

em Territórios de Floresta  

Foi presente a informação n.º 236, datada de 22 de fevereiro último, na qual se dá conhecimento 

da publicação do aviso aos condomínios aldeia e se propõe que a CIM realize uma candidatura 

em algumas aldeias onde os municípios já tenham esgotado os limites previstos no aviso. 

Propõe-se, caso seja aprovado, que estas aldeias integrem os planos das brigadas para 2023 

assim como a formulação de um pedido ao fundo ambiental para que sejam consideradas as 

despesas com RH e despesa corrente. 

Face ao exposto propõe-se que o CI tome conhecimento da publicação do presente aviso; deli-

bere sobre a proposta de elaboração de uma candidatura intermunicipal com base na identifica-



 

ATA N.º 6/24-02-2022 /CI 10 

 

ção prévia pelos municípios de condomínios de aldeia, em situações onde os municípios já esgo-

taram o limite máximo do aviso em candidaturas por si elaboradas; Delibere sobre a proposta de 

incorporação dos condomínios de aldeia nos planos anuais de intervenção das Brigadas de 

Sapadores Florestais, caso a candidatura a elaborar pela CIM RC seja aprovada pelo Fundo 

Ambiental; Delibere sobre a proposta de solicitação ao Fundo Ambiental de uma alteração ao 

aviso de forma a tornar elegíveis as despesas com recursos humanos e de consumo corrente da 

entidade beneficiária. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas indicadas na informação técnica 

nos moldes apresentados. 

1.5. Resposta social Residências da Autonomização e Inclusão 

Foi presente a informação n.º 210, datada de 21 de fevereiro último, na qual se informa que 

Portaria n.º 77/2022 procede à criação da Residência de Autonomização e Inclusão (RAI), que 

visa uma mudança no paradigma da estruturação do acolhimento residencial adaptado para 

pessoas com deficiência ou incapacidade, localizado em áreas residenciais na comunidade, com 

uma metodologia adequada à prestação de um atendimento e apoio personalizado, flexível e 

qualificado, proporcionando suporte às necessidades individuais e à criação de condições para a 

concretização de um projeto de vida sustentável, independente e inclusivo.  

Neste diploma indicam-se quais os princípios, objetivos, destinatários, serviços a prestar, forma 

de protocolo de parceria entre a entidade gestora da RAI e as entidades da comunidade, 

obrigações e direitos entre outros elementos pertinentes para a implementação das RAI. 

O CI tomou conhecimento.  

1.6. Avisos PDR 2020 - Para conhecimento  

Na presente informação elenca um conjunto de avisos de concurso publicados entre novembro 

de 2021 e janeiro de janeiro 2022, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 

2020). 

O CI tomou conhecimento.  

1.7. Ponto de situação a 31 de janeiro de 2022 da execução do PDCT da CIM Região de 

Coimbra – Para conhecimento 

Foi presente a informação n.º 172, datada de 15 de fevereiro, descrevendo o ponto de situação 

quanto à execução do PDCT da CIM Região de Coimbra, cuja data de reporte é 31 de janeiro de 

2022. 

O Secretário Executivo Intermunicipal aludiu à questão da taxa de execução de 46% 

sensibilizando para a execução projetos em carteira. Mostrou-se preocupado com operações no 

âmbito do Pacto da Administração Central e as taxas de execução muito reduzida. 

O CI tomou conhecimento.  

1.8. Órgãos Mandato 2021-2025: CIM do Alentejo Central e CIM do Alto Minho 
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Através da informação n.º 185, datada de 10 de janeiro último, se informa que a CIMAC elegeu, 

no passado dia 4 de novembro, os seus Presidente e Vice-Presidentes; Presidente do CI: Luís 

Dias, Presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas; Vice-Presidente: Carlos Pinto de Sá, 

Presidente da Câmara Municipal de Évora; Vice-Presidente: João Fortes, Presidente da Câmara 

Municipal de Mourão. Informam ainda de que, no passado dia 30 de dezembro, tomaram posse 

os membros do Secretariado Executivo Intermunicipal, constituído conforme segue: Primeiro-

Secretário: Manuel André Piteira Espenica; Secretários Intermunicipais: Jerónimo António 

Vaqueiro José e Pedro José Barbas Martins 

O mesmo se verifica com a CIM do Alto Minho elegeu a 26 de outubro de 2021, por 

unanimidade, Manoel Batista Calçada Pombal  (Presidente da Câmara Municipal de Melgaço) 

como Presidente do Conselho Intermunicipal, Augusto Manuel dos Reis Marinho (Presidente da 

Câmara Municipal de Ponte da Barca) e Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

(Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima) como Vice-Presidentes do CI. 

Mais se indica que na 1.ª sessão da Assembleia Intermunicipal da CIM do Alto Minho, realizada 

a 17 de janeiro de 2022, foi reeleito para Secretário Executivo Intermunicipal, sob proposta do 

Conselho Intermunicipal, Bruno Miguel Fernandes Caldas.  

O CI tomou conhecimento. 

1.9. Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra - Projeto de Relatório Anual da Comarca de 

Coimbra  

Foi apresentado o relatório anual da comarca de Coimbra para conhecimento do CI. 

O CI tomou conhecimento. 

1.10 . Alteração Mapa de Regiões – Península de Setúbal e Região do Ribatejo e Oeste  

Sobre o assunto, o Secretário Executivo Intermunicipal aclara que caso seja implementado todo 

o Alentejo passa a ser uma região de não convergência. 

O CI tomou conhecimento. 

1.11. Distribuição de energia elétrica em baixa tensão – Concessões Municipais prorrogação 

dos atuais contratos  

Foi presente a informação n.º 152, datada de 10 de fevereiro, dando conhecimento da Circular nº 

12/2022/PB, datada de 18.01.2022, da ANMP, referente ao assunto de Distribuição de Energia 

Elétrica em Baixa Tensão, no âmbito da prorrogação dos atuais contratos de Concessões 

Municipais. 

O CI tomou conhecimento. 

2.Propostas 

2.1. Bairros Comerciais Digitais – Aviso N.º 01/C16-i02/2022 Manifestação de Interesse para 

Desenvolvimento de Projetos no âmbito dos Bairros digitais  



 

ATA N.º 6/24-02-2022 /CI 12 

 

Foi feita a apresentação sobre os Bairros comerciais Digitais: Objetivos da Criação dos Bairros 

Comerciais Digitais; Área Geográfica de Aplicação; Condições de Elegibilidade das Operações, 

entre outras 

O Secretário Executivo Intermunicipal detalhou o aviso, propondo que se analisem as 3 

componentes; marketplace, criação de soluções logísticas e alguma outra solução digital. 

O CI deliberou, por unanimidade, avançar com uma candidatura ao referido Aviso. 

2.2. Aviso de Concurso n.º 02/C01-i01/2022 – Qualificar as instalações e equipamentos dos cen-

tros de saúde – Modernizar equipamentos – PRR  

No passado dia 27 de janeiro foi publicado pelo PRR o Aviso de Concurso Qualificar para as 

instalações e equipamentos dos centros de saúde, sendo que a data limite para a apresentação 

das respetivas candidaturas terminou a 10 de fevereiro de 2022. 

Este Aviso tinha como objetivo qualificar as instalações e os equipamentos dos centros de saú-

de, assegurando desta forma as condições de acessibilidade, qualidade, conforto e segurança 

para utentes e profissionais. 

Verificou-se que a dotação do aviso era de 63 milhões de euros, sendo que e 70% desse valor 

foi alocado a investimentos no Norte (35%) e Lisboa e Vale do Tejo (36%), enquanto que para os 

centros de saúde do Centro foram previstos menos de 5 milhões de euros (8%). Desta forma, 

verifica-se que a dotação atribuída por este aviso às instalações e os equipamentos dos centros 

de saúde do Centro corresponde a menos ¼ da dotação atribuída ao Norte e Lisboa e Vale do 

Tejo. 

Neste âmbito, a 10/02/2022 foi solicitado ao presidente da Unidade de Missão “Recuperar Portu-

gal”, uma reunião no sentido de obter esclarecimentos sobre esta matéria. 

O Secretário Executivo Intermunicipal referiu que o Centro recebe 8% dotação global, há grande 

discrepância tendo sido questionada a ARS sobre estes valores e pedida reunião no PRR com a 

ARS. 

A Presidente da CM de Cantanhede questionou se os municípios se podem candidatar e fazer 

protocolos com outras entidades, podendo esta informação ser dada após a realização da reu-

nião com a estrutura do PRR. 

O CI deliberou, por unanimidade, avançar com uma candidatura ao referido Aviso. 

2.3. Levantamento de necessidades de intervenções em infraestruturas de saúde 

Foi presente a informação n.º 195, datada de 21 de fevereiro último, se informa que tendo em 

conta as oportunidades de financiamento que se aproximam, nomeadamente no âmbito do PRR 

no que respeita à componente C1 – Serviço Nacional de Saúde e no PT 2030, a CIM Região de 

Coimbra solicitou a todos os Municípios o levantamento das necessidades. 

Até à data da presente informação foram rececionadas respostas dos Municípios de Arganil, 

Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Miranda do Corvo, Montemor-o-

Velho, Oliveira do Hospital, Penacova, Tábua e Vila Nova de Poiares.  
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Propõe-se que o CI analise e delibere aprovar o levantamento de necessidades de intervenções 

em infraestruturas de saúde em anexo à presente informação e que diligencie perante a ARS, a 

estrutura do Recuperar Portugal e/ou PO a integração destas necessidades preferencialmente 

no PRR. 

O Presidente do CI entende que se deve manter o mapeamento e contestar o que foi dado a 

conhecer. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar o levantamento de necessidades de interven-

ções em infraestruturas de saúde em anexo à presente informação e diligenciar perante a 

ARS, a estrutura do Recuperar Portugal e/ou PO a integração destas necessidades prefe-

rencialmente no PRR. 

2.4. Aumento tarifário do serviço de gestão de resíduos urbanos / ERSUC 

Foi presente a informação n.º 241, datada de 22 de fevereiro último, na qual se informa que a 

CIM RC analisou o documento da ERSAR onde consta a pronúncia favorável à implementação 

da tarifa para 2022 da ERSUC e efetuou uma validação dos cálculos para apuramento da tarifa. 

Nessa análise foram detetadas algumas incongruências. 

O Secretário Executivo Intermunicipal informou que esta CIM reuniu com a ERSAR com o 

objetivo de solicitar esclarecimentos sobre os cálculos da tarifa, clarificação das incongruências 

detetadas pela CIM RC e compreender os motivos que levaram a entidade reguladora a aprovar 

uma subida tão abrupta da tarifa. A resposta da ERSAR não justifica detalhadamente o aumento 

de 53,64% da tarifa e não dá resposta às incongruências detetadas pela CIM RC nos cálculos.  

Desta forma se propõe enviar um novo pedido de esclarecimentos à entidade reguladora 

(ERSAR) e, se se justificar, solicitar o agendamento de uma nova reunião para obter uma 

justificação mais detalhada sobre o aumento tarifário e os métodos de cálculo da tarifa; Avançar 

com pedido de reunião com o ministério do ambiente e da ação climática, que tem a tutela dos 

resíduos.  

O Presidente do CI disse que se irá manter a “pressão e contestação sobre este aumento de 

tarifário e TGR”. 

O Presidente da CM de Arganil esclareceu que o aumento tarifário foi fixado pela ERSAR. 

O CI deliberou, por unanimidade, enviar um novo pedido de esclarecimentos à entidade 

reguladora (ERSAR), solicitar o agendamento de uma nova reunião para obter uma 

justificação mais detalhada sobre o aumento tarifário.  

2.5.Despesas com IVA no âmbito do PRR  

Foi presente a informação n.º 196, datada de 21 de fevereiro último, dando nota que o CI da 

AMAL (Comunidade Intermunicipal do Algarve) deliberou por unanimidade solicitar ao Governo a 

elegibilidade do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) nos projetos enquadrados no Plano 

de Recuperação e Resiliência (PRR). 
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De acordo com as orientações emanadas da Estrutura de Missão Recuperar Portugal (EMRP), é 

considerada como não elegível a despesa associada ao IVA, ou seja, não é objeto de 

financiamento, ao contrário do que se verifica no quadro de outros fundos estruturais, a que os 

municípios têm acesso, nomeadamente o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER) em que a despesa referente ao IVA é considerada elegível sempre que se demonstre 

que não é recuperável pelo beneficiário, através de certificado emitido pela Autoridade Tributária 

– Direção de Serviços do IVA. 

A não elegibilidade do IVA representa, para os municípios, um aumento substancial das 

despesas de investimento, sem comparticipação e sem possibilidade de recuperação, na ordem 

dos milhões de euros, de projetos que tradicionalmente são da responsabilidade da 

Administração Central. 

Propõe-se que o CI tome conhecimento da deliberação tomada pela AMAL e delibere no sentido 

de apoiar a posição do Conselho Intermunicipal da AMAL junto do Sr. Primeiro-ministro, Ministro 

das Finanças e da Associação Nacional de Município Portugueses. 

O CI deliberou, por unanimidade, apoiar a posição do Conselho Intermunicipal da AMAL 

junto do Sr. Primeiro-ministro, Ministro das Finanças e da Associação Nacional de 

Município Portugueses. 

2.6.Seca Meteorológica  

Foi presente a informação n.º 220, datada de 22 de fevereiro último, na qual se dá conhecimento 

da atual seca meteorológica que o País atravessa, conforme dados consultados no IPMA. Em 

face desta situação preocupante, em particular na Região Centro e Região de Coimbra, a CIM-

RC solicitou junto da APA/ARH Centro, a disponibilização de informação e indicadores de 

monitorização atual e previsão futura, bem como eventuais perspetivas de medidas a adotar, 

tendo recebido e-mail dessa entidade, no passado dia 17 de fevereiro. A seca meteorológica é 

uma situação preocupante. Importa que sejam adotadas boas práticas, pelo que se entende que 

uma campanha de sensibilização para informar e esclarecer a população sobre os impactos da 

seca meteorológica, e eventual mudança de comportamentos, é um assunto premente. 

Desta forma se propõe a criação de uma campanha de sensibilização para a seca 

meteorológica, coordenada e em articulação com a Agência Portuguesa de Ambiente; e que na 

ausência de instrumentos de financiamento, os custos com a campanha de sensibilização sejam 

suportados por todos os municípios de forma igual. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a criação de uma campanha de sensibilização 

para a seca meteorológica, nos moldes apresentada e que na ausência de instrumentos 

de financiamento, os custos com a campanha de sensibilização sejam suportados por 

todos os municípios de forma igual. 

2.7. Agência de energia e ambiente da Região de Coimbra  
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Foi presente a informação n.º 197, datada de 21 de fevereiro último, na qual se apresenta um 

enquadramento das agências regionais de energia e ambiente existentes no País e é feito um 

enquadramento destas estruturas no contexto das prioridades nacionais e comunitárias. É 

igualmente apresentada a sua natureza e constituição, nomeadamente os seus associados 

privados e públicos, como sejam municípios, CIM´s, entidades de âmbito local/regional, 

empresas sedeadas na região, etc. e os seus órgãos sociais.  

Estas agências de energia e ambiente têm uma vasta área de atuação, desde Eficiência 

energética, Mitigação e adaptação às alterações climáticas, Mobilidade, acessibilidade e 

transportes sustentáveis, Sensibilização ambiental, entre outras projetos. 

Mais se indica que feita uma análise ao território, há uma agência de energia e ambiente, a 

AREAC, que atualmente, tem como associados alguns municípios da CIM-RC (Municípios de 

Cantanhede, Condeixa-a-Nova, Lousã, Góis, Mealhada, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, 

Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares) e municípios extra âmbito intermunicipal da CIM-RC 

(Figueiró dos Vinhos e Pedrogão Grande) e entidades não públicas.  

Através da informação dos serviços, foi dado também conhecimento da realização de uma 

reunião ocorrida no passado dia 13 de dezembro de 2021, que contou com a presença da 

ADENE e alguns representantes dos municípios associados da AREAC, a saber: Cantanhede, 

Lousã, Góis, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Penela, Vila Nova de Poiares e o município 

extra CIM-RC Pedrógão Grande.  

Desta reunião, foi unânime entre os presentes, que a melhor solução, quer do ponto de vista da 

celeridade na operacionalidade, quer na flexibilidade, será o Alargamento da AREAC a toda a 

Região de Coimbra.  

Os serviços internos da CIM-RC efetuaram uma análise às agências de energia e ambiente, que 

lhes permite adotar as seguintes considerações finais: 

- As agências de energia devem dispor de condições operacionais ao seu funcionamento, ou 

seja, dos meios e dos profissionais necessários em número e competência para um quadro 

estável de funcionamento ao longo do tempo. De um modo geral, os gastos com o pessoal, são 

a despesa com maior representatividade destas agências. 

- Para além dos custos com pessoal, há necessidade de contabilizar os custos com instalação e 

de funcionamento corrente, e necessidade de equipamento e investimentos necessários ao 

funcionamento da equipa técnica; 

- O modelo de gestão e funcionamento da agência e o seu financiamento constituem os fatores-

chave para assegurar a sua sustentabilidade;   

- Neste sentido, verifica-se a necessidade de serem desenvolvidos estudos técnicos e de 

viabilidade económica e financeira que permitam avaliar, com rigor, a sustentabilidade do 

alargamento da AREAC a toda a Região de Coimbra, que incluam uma avaliação dos despesas 

e receitas, atividades e serviços a desenvolver, nomeadamente aos municípios, modelo de 
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financiamento da atividade, etc, por forma a que qualquer decisão definitiva sobre esta matéria 

possa ser devidamente sustentada. 

O Secretário Executivo Intermunicipal prestou os esclarecimentos necessários. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar o desenvolvimento de estudos técnicos e de 

viabilidade económica e financeira que permitam avaliar, com rigor, a sustentabilidade do 

alargamento da AREAC a toda a Região de Coimbra, designadamente o seu modelo de 

gestão, funcionamento e financiamento, por forma a que qualquer decisão definitiva sobre 

esta matéria possa ser devidamente sustentada.  

Na ausência de cofinanciamento, o custo destes estudos técnicos serão suportados por 

todos os municípios de forma igual.  

2.8. Cursos de Nadadores-Salvadores 

Foi presente a informação n.º 224, datada de 22 de fevereiro último, na qual se informa que 

existindo na Região de Coimbra, um conjunto significativo de piscinas destinadas a uso público, 

bem como praias fluviais, pretende a CIM RC junto dos municípios avaliar as necessidades de 

formação de nadadores salvadores solicitando aos mesmos informação sobre eventual interesse 

na formação e em caso afirmativo qual o número de pessoas interessada, pelo que se propõe 

que os municípios se pronunciem até ao dia 10 de março, por forma a se providenciarem os 

trâmites necessários à realização das ações. 

O CI deliberou, por unanimidade, solicitar aos municípios a pronuncia sobre esta matéria 

até ao dia 10 de março. 

2.9. Retrato demográfico da Região de Coimbra – Para conhecimento  

Foi disponibilizado o retrato demográfico da Região de Coimbra para conhecimento dos Srs. 

Presidentes. 

O Secretário Executivo Intermunicipal solicitou a melhor atenção aos números disponibilizados e 

aos respetivos indicadores por município. 

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. Proposta n.º 15/2022 - 3.ª Alteração orçamental 2022 – Ratificação  

Foi presente a proposta n.º 15/2022, datada de 25 de janeiro último, informando da necessidade 

de reforço da rúbrica de “deslocações e estadas”, e da aprovação pelo 1.º Secretário Executivo 

Intermunicipal face à urgência dos procedimentos. 

Proposta de reforço de rúbrica em GOP, para participação da CIM na Expo Dubai. 

Propõe-se a ratificação da presente alteração orçamental pelo Conselho Intermunicipal de 

acordo com as alterações previstas nos Mapas em anexo à referida proposta. 
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O CI deliberou, por unanimidade, ratificar a 3.ª alteração orçamental 2022 nos moldes 

apresentados. 

3.1.1.2. Proposta n.º 16/2022 - 4.ª Alteração orçamental 2022 – Ratificação  

Foi presente a proposta n.º 16, datada de 10 de fevereiro último, na qual se apresenta e justifica 

a necessidade de reforço de algumas rubricas e se propõe a ratificação da presente alteração 

orçamental pelo Conselho Intermunicipal de acordo com as alterações previstas nos Mapas em 

anexo à referida proposta. 

O CI deliberou, por unanimidade, ratificar a 4.ª alteração orçamental 2022 nos moldes 

apresentados. 

3.1.1.3. 5.ª Alteração orçamental 2022 - Aprovação  

Foi presente a proposta n.º 17, datada de 22 de fevereiro último, na qual se apresenta e justifica 

a necessidade de reforço de algumas rubricas e se propõe a aprovação da presente alteração 

orçamental pelo Conselho Intermunicipal de acordo com as alterações previstas nos Mapas em 

anexo à referida proposta. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a 5.ª alteração orçamental 2022 nos moldes 

apresentados. 

3.1.2. Tesouraria 

3.1.2.1. Resumo diário de tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia 22 de fevereiro de 2022 que apresenta um 

saldo bancário de 3.833.112, 78€ (três milhões, oitocentos e trinta e três mil, cento e doze euros 

e setenta e oito cêntimos) para o dia seguinte, 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. Ratificação dos atos praticados Secretário Executivo Intermunicipal na área da 

Contratação Pública  

O Presidente do CI apresentou a proposta com a relação dos atos administrativos praticados 

pelo Secretário Executivo Intermunicipal para ratificação do CI, documento que constará como 

anexo à presente ata. 

O CI deliberou, por unanimidade, ratificar a proposta com a relação dos atos 

administrativos praticados pelo Secretário Executivo Intermunicipal. 

3.1.3.2. CP04/2022 - Serviços de Consultoria no âmbito do Regime Jurídico da Segurança do 

Ciberespaço - para decisão de contratar e aprovação das peças do procedimento 

Foi presente a informação n.º 188, datada de 18 de fevereiro último, na qual se coloca à 

consideração da entidade competente para a decisão de contratar a autorização da abertura de 

procedimento, com a designação “CP04/2022 - Serviços de Consultoria no âmbito do Regime 
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Jurídico da Segurança do Ciberespaço”, a aprovação das peças do procedimento e a aprovação 

para que o procedimento seja conduzido pelo júri e designação dos membros que o integram. 

Foram prestados alguns esclarecimentos pelo Secretário Executivo Intermunicipal. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento a aprovação das 

peças do procedimento e a aprovação para que o procedimento seja conduzido pelo júri e 

designação dos membros que o integram restantes procedimentos indicados na presente 

proposta. 

3.1.3.3. Proposta de Prorrogação de prazo de contrato 42/2021 - Realidade Aumentada – PTI  

Foi presente a informação n.º 110, datada de 31 de janeiro último, na qual se propõe que no 

seguimento do contrato n.º 42/2021, referente ao procedimento CPv 03/2021 - Soluções de 

Realidade Aumentada, celebrado a 06 de maio de 2021, com a empresa CROSSING 

ANSWERS, LDA., a prorrogação de prazo do contrato referente à implementação das 

experiências de Realidade Aumentada decorrente de atrasos resultantes à dificuldade de 

validações trazidas pelas normais alterações dos executivos decorrentes das eleições 

autárquicas de setembro de 2021. 

O CI deliberou, por unanimidade, a aprovação da prorrogação do prazo de execução do 

contrato até 05 de abril de 2022; a celebração de adenda ao contrato de prestação de ser-

viços, que formalize a prorrogação de prazo de execução do contrato 42/2021; a delega-

ção, no 1.º Secretário do Secretariado Executivo Intermunicipal da CIM Região de Coim-

bra, para assinatura da adenda ao contrato.  

3.1.3.4. CP09/2021- Concurso público para a concessão de transporte de passageiros por modo 

rodoviário na Região de Coimbra – para aprovação do Relatório Final  

Foi presente a informação n.º 194, datada de 21 de fevereiro último, na qual se propõe a aprova-

ção do relatório final, a exclusão da proposta apresentada pela concorrente ETAC, com os fun-

damentos indicados no Relatório Preliminar; a não adjudicação e consequente extinção do Con-

curso, nos termos do artigo 79.º, n.º 1, alínea b), do CCP, com fundamento na exclusão da única 

proposta apresentada; Enviar o presente Relatório Final, juntamente com o Relatório Preliminar, 

a proposta da concorrente e os demais documentos que compõem o processo de concurso, ao 

CI da CIM RC, nos termos e para os efeitos do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 148.º do Código 

dos Contratos Públicos.  

O Secretário Executivo Intermunicipal prestou os esclarecimentos necessários e fundamentais 

com soluções para o futuro. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório final elaborado pelo júri 

do“CP09/2021- Concurso público para a concessão de transporte de passageiros por 

modo rodoviário na Região de Coimbra”. 

3.1.3.5. Concurso público de Transporte de Passageiros por Modo Rodoviário na região de 

Coimbra- análise  
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Foi presente a informação n.º 239, datada de 22 de fevereiro último, na qual se propõe ao CI 

proceder à revisão dos prossupostos técnicos, económicos e financeiros e respetiva revisão das 

peças procedimentais do Concurso Público para a Concessão da Rede de Transporte 

Rodoviário da Região de Coimbra, com vista ao lançamento de um novo procedimento concursal 

para o serviço público rodoviário da Região de Coimbra; que o montante da assessoria técnica 

que se vier a contratada para a revisão ao Concurso Público de Transporte de Passageiros por 

modo rodoviário da região de Coimbra seja suportado financeiramente de igual forma pelos 19 

municípios quanto à componente não financiada (valor elegível não comparticipado e valor não 

elegível); proceder à realização de um roadshow do novo procedimento a lançar junto dos 

operadores de serviço público nacionais e internacionais com vista à atratividade do novo 

procedimento concursal; paralelamente e considerando a existência de outros cenários possíveis 

à luz da legislação vigente, realizar as diligências necessárias à sua avaliação (nomeadamente 

Adquirir participação de uma empresa de transportes e o Alargamento dos SMTUC à região de 

Coimbra). 

O Presidente do CI recorda a dificuldade na criação de uma área metropolitana de Coimbra caso 

não exista uma posição forte e coesa entre todos os municípios, as rotas, a sua utilidade e suas 

ligações deve ser prioridade de todos. A gestão dos transportes escolares deve ser repensada 

com a criação de mais rotas. Referiu a possível integração dos transportes SMTUC à região de 

Coimbra.  

Foram tecidas algumas considerações por parte dos presentes sobre os cenários em análise 

assim como a realidade existente e casos concretos de cada município. Foram unânimes no 

entendimento de existirem linhas eficazes pensando a mobilidade da região de uma forma 

inteligente, sensata e moderna. 

O Presidente do CI apelou à maior atenção de todos para este assunto de enorme importância 

para a mobilidade de toda a região. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nos moldes apresentados na presen-

te informação técnica. 

3.2.Unidade de Coordenação Administrativa e Recursos Humanos 

3.2.1. Recursos Humanos 

3.2.1.1. Proposta n.º 18/2022 – Recrutamento de dois técnicos superiores para a Unidade 

Nuclear de Intervenções integradas de base territorial 

Foi presente a proposta n.º 18, datada de 21 de fevereiro último, na qual se propõe a abertura de 

procedimento concursal com vista ao recrutamento de 2 Técnicos/as Superiores, para 

constituição de relação jurídica de emprego em contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo para integrar a Unidade Nuclear de Intervenções Integradas de Base 

Territorial, em cumprimento dos n.ºs 1 e 2 do artigo 30º da LTFP, na sua atual redação com a 

aplicação dos métodos de seleção - Avaliação Curricular como método de seleção obrigatório, 
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de acordo com o n.º 6 do art.º 36º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, (LTFP), na sua 

atual redação e Entrevista Profissional de Seleção como método de seleção complementar, de 

acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 6º e n.º 6 do artigo 9º Portaria 125-A/2019, de 30 de 

abril, na sua atual redação.  

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar o recrutamento de dois técnicos superiores para 

a Unidade Nuclear de Intervenções integradas de base territorial nos termos propostos. 

4.Divisão de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Intermunicipal 

4.1. Estrutura de Ambiente, Recursos Naturais e Proteção Civil 

4.1.1. Regulamento que define as regras e os procedimentos para a celebração de Contratos-

Programa entre o Fundo Ambiental e as Organizações de Produtores Florestais e os 

Centros de Competências do Setor Florestal - Para conhecimento 

Foi presente a informação n.º 204, datada de 21 de fevereiro último, na qual se dá conhecimento 

do diploma legal que permite estabelecer contratos programa com OPF’s e Centros de 

Competências para a implementação de ações no terreno. 

O CI tomou conhecimento. 

4.1.2. Alterações ao Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral - Para 

conhecimento 

Foi presente a informação n.º 205, datada de 21 de fevereiro último, na qual se informa que no 

seguimento da publicação do Inventário Florestal Nacional, foram efetuados ajustes aos limites 

de eucalipto em cada concelho. 

O CI tomou conhecimento. 

4.1.3. Adaptação do Programa de Transformação da Paisagem ao Plano de Recuperação e 

Resiliência - Para conhecimento 

Através da informação n.º 206, datada de 21 de fevereiro último, se dá conhecimento dos ajustes 

efetuados ao PTP de forma adaptar ao PRR, nomeadamente, no que diz respeito as condições 

de acesso ao programa condomínio aldeia 

O CI tomou conhecimento. 

4.1.4 Plano de gestão da área classificada como ZEC Complexo do Açor - Para conhecimento 

Foi presente a informação n.º 207, datada de 21 de fevereiro último, na qual se dá conhecimento 

da designação do Secretário Executivo e do técnico do GTF Intermunicipal para acompanharem 

o plano da ZEC Complexo do Açor 

O CI tomou conhecimento. 

4.1.5. Acompanhamento do Plano Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais - Para 

conhecimento 

Através da informação n.º 208, datada de 21 de fevereiro último, se dá conhecimento das 

diligências que têm ocorrido no âmbito da elaboração do plano regional de gestão integrada de 

fogos rurais elaborado ao nível da CCDR-C. 
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O CI tomou conhecimento. 

4.1.6. Áreas Integradas de Gestão da Paisagem no território da CIM RC 

Foi presente a informação n.º222, datada de 22 de fevereiro último, na qual se propõe a gestão 

agregada das AIGP’s ao nível da CIM RC, de forma a capitalizar todo o conhecimento gerado ao 

nível do processo, garantir a sustentabilidade financeira e uniformizar as metodologias de 

implementação entre municípios. 

O Secretário Executivo Intermunicipal sensibilizou os Srs. Presidentes para estas matérias, 

referiu que o ICNF propôs a associação de uma entidade florestal, um modelo de gestão à 

escala intermunicipal. Salientou que esta será a última grande oportunidade para alterar o 

panorama da floresta portuguesa, só se consegue com um modelo organizacional. 

O Presidente do CI entende que se deve criar um grupo de trabalho para avaliar as questões em 

concreto e marcar uma reunião breve para análise.  

O CI deliberou, por unanimidade, identificar os municípios que pretendem integrar o 

modelo de governança das AIGP’s à escala intermunicipal; estudar a constituição de uma 

entidade à escala intermunicipal que possibilite a gestão agregada das AIGP’s nos muni-

cípios anteriormente identificados; proposta de divisão dos custos associados à análise 

do enquadramento jurídico da referida entidade sejam repartidos de igual forma pelos 

municípios previamente identificados. 

4.1.7. Comissões Municipais de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

Foi presente a informação n.º 209, datada de 21 de fevereiro último, na qual se propõe a 

recomendação aos municípios para o convite à CIM RC para integrar as Comissões Municipais 

de Gestão Integrada de Fogos Rurais; a proposta de designação do 1º Secretário Executivo 

como representante legal da CIM RC nas referidas comissões, sendo substituído nas suas 

ausências pelo técnico do Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta nos moldes apresentados. 

4.1.8. Prevenção, Controlo e Erradicação de Espécies Exóticas Invasoras no território da CIM 

RC 

Foi presente a informação n.º 211, datada de 21 de fevereiro último, na qual se propõe a 

cedência a título excecional do veículo anfíbio aquático e da embarcação da CIM RC, pelo 

período de duas semanas, ao município de Coimbra em devida articulação com os municípios de 

Cantanhede, Figueira da Foz, Mira, Montemor-o-Velho e Soure, de forma a não prejudicar o 

planeamento elaborado em conjunto com os municípios para o ano de 2022; Sobre a proposta 

dos municípios de Cantanhede, Figueira da Foz, Mira, Montemor-o-Velho e Soure 

disponibilizarem operadores para colaborar nas intervenções previstas; Que os custos 

decorrentes da utilização do equipamento sejam suportados pelo município de Coimbra; Que a 

CIM RC, no âmbito da candidatura aprovada pelo POSEUR, desenvolva as necessárias 

diligencias para a obtenção de pareceres e autorizações por parte das entidades competentes. 
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O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta nos moldes apresentados. 

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

defesa da floresta contra incêndios nos territórios da CIM RC e ADESA 

Foi presente a informação n.º 212, datada de 21 de fevereiro último, na qual à semelhança do 

protocolo celebrado com a DUECEIRA, se propõe a celebração de um protocolo com a ADESA 

para a gestão conjunta de uma máquina de rastos adquirida no âmbito do projeto FIREPOCTEP. 

Desta forma, propõe-se 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 CI deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de protocolo nos moldes 

apresentados. 

4.2. Estrutura de Desenvolvimento Económico e Social  

4.2.1 Europa Criativa - Projetos de Cooperação Europeia: candidaturas até 31 de Março – 

Para aprovação  

Foi presente a informação n.º 117, datada 02 de fevereiro último, na qual se informa que no 

âmbito do Programa Europa Criativa, estão abertas até 31 de março candidaturas na Linha de 

Financiamento “Projeto de Cooperação Europeia”, que são projetos transnacionais que 

envolvem organizações culturais e criativas de diferentes países que participam no programa. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a candidatura à linha de financiamento “projetos 

de Cooperação Europeia” no âmbito do programa Europa Criativa. 

4.2.2 Centro de Portugal Film Commission - Proposta de Contrato-Programa c/ CIMs 

O presente assunto foi retirado para melhor análise. 

O CI tomou conhecimento. 

4.2.3 Urban Agenda - Culture and Cultural Heritage - Sustainable tourism in cultural cities - 

Para conhecimento  

Foi presente a informação n.º 840, datada de 21 de dezembro último, na qual se apresenta o 

Resumo do projeto, da intervenção da CIM RC na Ação 7 e do relatório Sustainable tourism in 

cultural cities elaborado pelo European Commission’s Joint Research Centre, no âmbito da Ação 

7 da Parceria. 

O CI tomou conhecimento. 

4.2.4  Programa Formação Mais Próxima do Turismo de Portugal - apresentação e minuta de 

Protocolo  

Foi presente a informação n.º 145, datada de 10 de fevereiro último, na qual se Programa de 

formação do Turismo de Portugal, implementado na Região de Coimbra pela Escola de Hotelaria 
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e Turismo de Coimbra, direcionado para os técnicos municipais, dirigentes municipais e 

operadores da área turística de cada Município, que para implementação em cada Município 

implica a assinatura de um protocolo entre a autarquia e o Turismo de Portugal. 

O protocolo será celebrado entre as partes: Turismo de Portugal, através da Escola de Hotelaria 

e Turismo da região, e Câmara Municipal, tem por objetivo estabelecer as formas de cooperação 

entre os dois outorgantes, responsabilidades e objetivos, tendo em vista a organização e 

implementação de um plano de capacitação específico para as Pessoas do território inerente à 

Autarquia identificada. No âmbito do protocolo a Autarquia compromete-se a: fazer o Diagnóstico 

de necessidades local; divulgar formação a desenvolver; disponibilidade de locais e 

equipamentos (pedagógicos, técnicos e informáticos) para realização da formação presencial e 

Masterclasses; identificar, registar e constituir dos grupos para a formação; identificar os 

parceiros locais, estratégicos para a dinamização deste Programa; Contribuir para a criação de 

uma Bolsa de Formadores locais; Identificar um Focal Point no município para acompanhamento 

e apoio na realização do Programa. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo nos moldes apresenta-

dos. 

4.2.5 Alteração ao Despacho Normativo n.º 4/2020, de 25 de março, que criou a Linha de 

Apoio à Tesouraria das Microempresas do Turismo - COVID-19 - para conhecimento  

Apresenta-se o Reforço em 10 milhões de euros do orçamento da Linha de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas do Turismo — COVID -19 

O CI tomou conhecimento. 

4.2.6 Novo Bauhaus Europeu | Prémios 2022 – Para aprovação  

Através da informação n.º 136, datada de 07 de fevereiro último, se informa que o New European 

Bauhaus é um projeto ambiental, económico e cultural, que visa combinar design, sustentabili-

dade, acessibilidade, acessibilidade e investimento para ajudar a implementar o Pacto Ecológico 

Europeu. Apresentam-se os prémios e os destinatários das candidaturas, Prémios direcionados 

paras jovens, no âmbito do programa New European Bauhaus nas categorias ‘New European 

Bauhaus Awards’ e ‘New European Bauhaus Rising Stars’. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a disseminação do projeto e submissão de can-

didaturas da região. 

4.2.7 Divulgação do Concurso World Food Gifts Challenge 2022 Região de Coimbra  

O presente assunto foi retirado para melhor análise. 

O CI tomou conhecimento. 

4.2.8 BTL2022 – Participação da CIM Região de Coimbra: Apresentação da proposta de 

participação, orçamento e programa  

Foi presente a informação n.º 223, datada de 22 de fevereiro último, na qual se alude à 

informação interna de 11 de novembro último onde se solicitava a tomada de decisão relativa 
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aos moldes em que a CIM RC na BTL 2022, salvaguardando que “Caso a CIM Região de 

Coimbra pretenda participar nos mesmos moldes do que estava previsto para 2020: a) o custo 

com o aluguer de espaço, tendo por base o que constava na inscrição de 2020 (603m2) é de 

89.777,04 euros, com IVA incluído. b) A este acrescem custos com: Stand; Produção e aplicação 

de Material gráfico; Produção de Audiovisuais; Eventos/ atividades de ativação; Merchandising; 

Hospedeiras; Transporte; Alojamento; aluguer de espaço de arrumo extra. Tendo por base os 

serviços contratualizados no ano de 2020, e se a eles descontarmos o já foi pago, acresce ao 

aluguer de espaço na FIL o valor de cerca de 92.687,00 euros mais IVA. 

Mais se esclarece que tendo sido deliberado, em reunião de CI, de 25 de novembro último a 

participação mas com introdução da temática para a “Região Europeia de Gastronomia 2021-

2022” que conforme referido na informação acima referida “aumenta os custos estimados pela 

necessidade de criação de nova decoração, alteração dos eventos e atividades de ativação e de 

merchandising.”  

Propõe-se a aprovação do Modelo de participação com ambas as temáticas, podendo alguma da 

informação estar sujeita a alterações; Proposta de programa com informação remetida até à data 

pelos Municípios, podendo ainda estar sujeito a alterações; Autorização para atualização do 

valor estimado de participação, tendo por base os preços correntes e as alterações decorrentes 

da introdução de uma nova temática. 

O Secretário Executivo Intermunicipal deu nota, detalhada, dos moldes da participação da CIM 

RC na BTL 2022. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de participação, orçamento 

e programa.  

4.2.9 Reforço da dotação orçamental do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 

Sociais - 3.ª Geração PARES 3.0 – Para conhecimento  

Foi recentemente publicado o despacho 1872/2022 que prevê o Reforço da dotação orçamental 

do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais - 3.ª Geração PARES 3.0. 

Desta forma dada a pertinência desta informação face às necessidades já previamente 

identificadas no seguimento da reunião da Rede Social Intermunicipal, dá-se conhecimento ao 

CI. 

O CI tomou conhecimento. 

4.2.10 Ponto de situação relativamente à Manifestação de interesse ao aviso "Cidades 

Climaticamente Neutras e Inteligentes” (Climate-Neutral and Smart Cities) - Horizonte Europa – 

Para conhecimento  

Foi presente a informação n.º 185, datada de 17 de fevereiro último, na qual se informa que no 

seguimento da deliberação do CI de 16 dezembro de 2021 da realização da manifestação de 

interesse ao aviso "Cidades Climaticamente Neutras e Inteligentes” (Climate-Neutral and Smart 

Cities) - Horizonte Europa (ponto 4.2.6), os serviços técnicos da CIM RC submeteram no dia 31 
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de janeiro de 2022, a referida candidatura. Propõe-se a apresentação do ponto de situação face 

à deliberação anterior do CI para seu conhecimento. 

O CI tomou conhecimento. 

4.2.11 Orientações para o Serviço de Empréstimo Documental da Rede Intermunicipal de 

Bibliotecas da Região de Coimbra – Para deliberação/aprovação 

Foi presente a informação n.º 184, datada 14 de fevereiro último, na qual se indica que dado o 

intuito de criar as orientações base que permitam operacionalizar o catálogo intermunicipal, cuja 

criação foi aprovada pelo CI em reunião de 22 de julho de 2021 (ponto 4.2.5), vem-se propor 

para aprovação do Conselho Intermunicipal as “Orientações para o Serviço de Empréstimo 

Documental da Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Região de Coimbra”. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar as “Orientações para o Serviço de Empréstimo 

Documental da Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Região de Coimbra”. 

4.2.12 Programa IURC – Projeto de cooperação internacional entre CIM Região de Coimbra e a 

Região de Valle del Cauca (Colômbia) – Para deliberação/aprovação 

Foi presente a informação n.º 214, datada de 21 de fevereiro último, na qual se informa que con-

siderando a visita prevista à Região de Valle del Cauca no âmbito do programa IURC se propõe 

para aprovação do CI: Que a CIM operacionalize os voos para os Municípios participantes, sen-

do que posteriormente cada Município deverá reembolsar o custo dos voos; Que a CIM RC 

assuma os custos do alojamento para o grupo alargado que visitará a Região de Valle del Cau-

ca, podendo este ser alvo de reembolso futuro em outras operações cofinanciadas da Comuni-

dade Intermunicipal; Que seja feita o reforço orçamental nas rubricas orçamentais associadas ao 

programa IURC de forma a salvaguardar os processos técnicos de aquisição de serviços para a 

operacionalização da visita. 

O Secretário Executivo Intermunicipal informou que a visita está prevista de 27 a 31 de março de 

2022, deu nota do programa, que mediante o solicitado pelos municípios a CIM RC diligencia os 

procedimentos para aquisição dos voos e posteriormente cada município reembolsa a CIM RC 

dos custos. Sobre a necessidade da consulta do viajante e toma da vacina elucidou os presentes 

da marcação coletiva por parte da CIM RC. Informou ainda sobre o trajeto a realizar. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta nos moldes apresentados. 

4.2.13 Ponto de situação: Necessidades de investimento rececionadas no âmbito da 

componente 3  do PRR. – Para conhecimento 

Foi presente a informação n.º 215, datada de 21 de fevereiro último, na qual se informa que no 

dia 13 de janeiro último, no seguimento da reunião da Rede Social Intermunicipal, foi solicitado 

relativamente aos avisos do no âmbito da Componente 3 do PRR que foram abordados na 

reunião o envio de ponto de situação de candidaturas e/ou intenções face aos mesmos que 

cumpram com os pré-requisitos estabelecidos em cada um dos avisos. Propõe-se para 
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conhecimento do CI o ponto de situação das respostas obtidas, bem como do envio das mesmas 

para o Instituto da Segurança Social, I.P. para sinalização das necessidades identificadas. 

O CI tomou conhecimento. 

4.2.14 Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial - Projeto Portugal Blue Food – Para 

conhecimento 

Através da informação n.º 217, datada de 21 de fevereiro último, se informa que a CIM RC 

integrou o projeto Portugal Blue Food, aprovado para a Fase II de apresentação de candidaturas 

a financiamento constituídas por propostas finais. No passado dia 31/01/2022 foi finalmente 

publicado o Aviso nº 02/C05-i01/2022 – Convite à apresentação de Propostas Finais para 

Desenvolvimento de Projetos no âmbito das Agendas Mobilizadoras para a Inovação 

Empresarial.  

Mais se informa que da reunião tida com o IAPMEI existem alterações significativas da primeira 

fase para o aviso atual. Na área do MAR os investimentos produtivos não são elegíveis (dos 504 

milhões de euros da primeira fase deste projeto, mais de 80% eram investimento produtivo). 

Assim, tendo em conta que o Pacto Portugal Blue Food assenta no aumento de capacidade 

produtiva do sector, a elegibilidade do Pacto está em causa. 

O CI tomou conhecimento.  

4.2.15 Cursos de formação propinados  

Foi presente a informação n.º 219, datada de 21 de fevereiro último, na qual se propõe que o CI 

aprove: sempre que as ações de formação não sejam comparticipadas por fundos comunitários, 

os municípios comparticipem integralmente as mesmas, de acordo com o número de 

formandos/as a participar; assim como que possa ser delegado no Primeiro Secretário 

Intermunicipal a decisão do valor a cobrar. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta nos moldes apresentados. 

4.2.16 Candidaturas ao aviso . º 03 /C19 i07 .05 /2021 Convite à apresentação de candidaturas 

ao financiamento da criação de espaços de Cowork – decisão dos 3 projetos 

Foi presente a informação n.º 218, datada de21 de fevereiro último, na qual se informa que no 

âmbito do aviso N. º 03 /C19 i0705/2021 Convite à apresentação de candidaturas ao 

financiamento da criação de espaços de Cowork, os municípios de Mealhada, Cantanhede, 

Montemor-o-Velho e Mortágua manifestaram interesse em disponibilizar um espaço para fins da 

candidatura. Destes 4 municípios apenas podem ser selecionados 3 espaços, de acordo com o 

Aviso. Considerando que o município de Mortágua é o único dos quatro que pode obter 

financiamento ao abrigo de um futuro aviso no âmbito da rede nacional de espaços de 

teletrabalho e coworking, propõe-se que sejam selecionados os restantes três municípios. 

Para efeitos da candidatura, a CIM deve apresentar um documento demonstrativo da titularidade 

do espaço (ex. documento de cedência do espaço à CIM/AM pelo prazo a que o financiamento 

se destina), pelo que se anexa uma minuta de contrato de comodato.  
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Propõe-se à aprovação do CI a seleção dos três municípios indicados (Mealhada, Cantanhede, 

Montemor-o-Velho); assim como aprovar a Minuta do contrato de comodato, em anexo à 

presente informação. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta nos moldes apresentados. 

4.2.17 Oitavo relatório sobre a coesão: a coesão na Europa no horizonte de 2050 – 

considerações sobre Portugal e Região Centro – Para conhecimento 

Através da informação n.º 216, datada de 21 de fevereiro último, se informa que após a sua 

aprovação, a Comissão Europeia lançou a 7 de fevereiro, uma comunicação relativa ao oitavo 

Relatório sobre a Coesão: A Coesão na Europa no Horizonte de 2050, que apresenta as 

principais alterações nas disparidades territoriais ao longo da última década e o modo como as 

políticas afetaram essas disparidades.  

O CI tomou conhecimento. 

4.3 Estrutura de Mobilidade Transportes e Equipamentos 

4.3.1. Constituição do Grupo de Trabalho para Criação da Entidade de Gestão do 

Sistema intermodal da Região de Coimbra - Para conhecimento e ratificação; 

Foi presente a informação n.º 193, datada de 21 de fevereiro último, na qual se propõe que seja 

dado conhecimento ao CI da cópia do despacho conjunto relativo à Constituição da entidade 

gestora do sistema intermodal da região de Coimbra e ratificar a comunicação ao IMT, com a 

designação do Dr. Jorge Brito, Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de 

Coimbra, para efeitos da alínea b) do n.º 3 e n.º 4 do despacho.  

O Secretário Executivo Intermunicipal elucidou sobre a constituição do grupo de trabalho e a 

integração de um representante da CIM RC entre outras. 

O CI tomou conhecimento da constituição do grupo de trabalho e deliberou, por 

unanimidade, ratificar a designação do Dr. Jorge Brito como representante desta CIM RC. 

4.3.2. Despacho n.º 1147-N2022: Reforço Extraordinário 3.º Trimestre - Repartição, pelas 

Autoridades de Transportes, da verba atribuída à CIM-RC 

Foi presente a informação n.º 221, datada de 22 de fevereiro último, na qual se informa da 

urgência em urgente proceder à distribuição da dotação atribuída pelas Autoridades de 

Transportes correspondentes no sentido de regularizar os pagamentos aos operadores de 

serviço público pela realização dos serviços efetuados em 2021;  

Pelo exposto, propõe-se que o CI analise e delibere: aprovar a distribuição do valor de 501 723 € 

pelas duas autoridades de transporte (CIM RC e município de Coimbra), através do critério de 

repartição das verbas do PROTransP e do Reforço do PART, nomeadamente através do índice 

a que se refere o n.º 2 do artigo 105.º da Lei n.º 75/2015, de 12 de setembro, na sua atual 

redação, que tem em conta a representatividade, em termos de eleitores, de cada município na 

região (AT CIM RC – 69,113% e AT Coimbra – 30,887%), mantendo desta forma a coerência 

nos princípios de distribuição de dotações e de comparticipação dos municípios; questionar o 
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Fundo ambiental, da justificação para a atribuição do valor 501 723 €, valor esse muito inferior ao 

solicitado pela CIM RC em representação das duas autoridades de transportes.  

O Secretário Executivo Intermunicipal disse tratar-se do reforço suplementar do PART devendo 

questionar-se o Fundo ambiental, da justificação para a atribuição do valor 501 723 pelas duas 

autoridades de transporte (CIM RC e Município de Coimbra), valor muito inferior ao solicitado 

pela CIM RC em representação das duas autoridades de transportes.  

O Vereador da CM de Coimbra Miguel Fonseca, entende que deve ser questionado qual terá 

sido o critério de repartição das verbas. 

O Presidente da CM de Condeixa-a-Nova sugere que se contestar esta distribuição de verbas e 

questionar diretamente qual a solução por forma a ressarcir operadores. Equacionando-se o 

cenário para uma solução jurídica. 

O CI deliberou, por unanimidade, contestar esta atribuição e distribuição de verbas e 

questionar diretamente qual a solução por forma a ressarcir operadores. Equacionando-se 

uma solução jurídica. 

4.3.3. Compensação a atribuir ao operador "Alfredo Farreca Rodrigues, Lda.", nos 

termos do Decreto-Lei n.º 14-C12020 de 7 de abril - no mês de dezembro de 2021 

4.3.4. Compensação a atribuir ao operador "Joaquim Martins da Fonseca, Lda", nos 

termos do Decreto-Lei n.º 14-C12020 de 7 de abril - no mês de dezembro de 2021; 

4.3.5. Compensação a atribuir ao operador "Marques, Lda", nos termos do Decreto-Lei 

n.º 14- C12020 de 7 de abril - no mês de dezembro de 2021; 

4.3.6. Compensação a atribuir ao operador "RDL - Rodoviária do Lis, Lda", nos termos 

do Decreto-Lei n.º 14-C12020 de 7 de abril - no mês de dezembro de 2021 

4.3.7. Compensação a atribuir ao operador "Rodoviária da Beira Litoral, S.4.", nos termos 

do Decreto-Lei n.º 14-C12020 de 7 de abril - nos meses de outubro, novembro e dezembro 

de 2021 

4.3.8. Compensação a atribuir ao operador "ETAC - Empresa de Transportes António 

Cunha, S.4.", nos termos do Decreto-Lei n.º 14-C12020 de 7 de abril - nos meses de 

outubro e novembro de 2021  

Por uma questão de economia processual se colocam os seis assuntos a discussão. 

Propõe-se ao CI aprovar os valores de compensação a atribuir aos operadores pela execução 

dos serviços essenciais realizados em Outubro, Novembro e Dezembro de 2021, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 14-C/2020, na sua atual redação.  

Os valores de compensação são determinados de acordo com a metodologia de compensação 

aprovada nos CI de 14 de maio e 15 de setembro de 2020 e 12 de agosto de 2021. No entanto, 

a repartição está pendente da aprovação prévia do ponto 4.3.2 “Repartição, pelas Autoridades 

de Transportes, da verba atribuída à CIM-RC”. Sem a aprovação as compensações ficam sem 

efeito. 
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O CI deliberou, por unanimidade, aprovar os valores de compensação aos seis 

operadores identificados. 

4.3.9. Estudo para a expansão do Sistema de Mobilidade do Mondego - Para 

conhecimento 

Foi presente a informação n.º 213, datada de 21 de fevereiro último, na qual se indica que o 

estudo tem como objeto a análise exploratória/ avaliação da viabilidade do 

alargamento/expansão/prolongamento do Sistema de Mobilidade do Mondego aos municípios de 

Mealhada, Cantanhede, Arganil, Góis, Condeixa-a-Nova e Penela e intrinsecamente o município 

de Coimbra, com determinação da exequibilidade do projeto, em termos de traçado 

(apresentação de propostas de traçado), custos de investimento e procura.  

No decorrer da execução do estudo foi realizada uma reunião individual com os consultores, a 

CIM RC e cada um município dos municípios envolvidos no estudo, tendo sido apresentado 

pelos consultores diferentes soluções técnicas de traçado, alinhadas com as intenções 

evidenciadas pelos municípios nas reuniões anteriormente tidas, conforme anexo 1. 

Na sequência das reuniões técnicas tidas, cada município teria de se pronunciar sobre as 

soluções técnicas apresentadas até 4 de fevereiro.  

Em função das opções tomadas por cada município, segue-se a segunda fase do estudo, 

nomeadamente a estimativa de procura. 

Em anexo à presente informação, remetem-se as respostas efetuadas por cada município, pelo 

que se propõe que seja dado conhecimento ao Conselho intermunicipal das opções tomadas por 

cada município sobre o presente assunto.  

O CI tomou conhecimento. 

4.3.10. Implementação do transporte de passageiros flexível - Cantanhede e Figueira da 

Foz (ratificar) 

Foi presente a informação n.º 179, datada de 16 de fevereiro último, na qual se propõe a 

ratificação da aprovação da operacionalização e o anexo do Protocolo de Execução (com os 

novos pressupostos da solução técnica) do novo projeto piloto no município da Figueira da Foz e 

Cantanhede, com duração máxima de 6 meses. 

Desta forma propõe-se aprovar a operacionalização do novo projeto piloto no município da 

Figueira da Foz e Cantanhede, com duração máxima de 6 meses, a título provisório e 

experimental com fundamento de interesse público, previamente e com vista à ponderação de 

procedimento contratualização nos termos do n.º 5 do artigo 11.º do Decreto-lei n.º 16/2016, de 8 

de setembro; Aprovar o anexo do Protocolo de Execução para a Implementação do Transporte 

de Passageiros Flexível a Pedido no município de Cantanhede e Figueira da Foz; Aprovar o 

valor máximo atualizado das compensações financeiras a atribuir mensalmente aos operadores, 

nos termos identificados no quadro supra; Que em caso de insuficiência do financiamento do 

PART, o município em causa deverá suportar o défice operacional não suportado pelo respetivo 
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Programa; Considerando que o projeto piloto termina a 22 de Fevereiro e o CI reúne no dia 24 

de Fevereiro, ratificar no CI subsequente. 

O CI deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho que aprovou a operacionalização do 

novo projeto piloto e o anexo do Protocolo de Execução (com os novos pressupostos da 

solução técnica) do novo projeto piloto no município da Figueira da Foz e Cantanhede, 

com duração máxima de 6 meses nos moldes apresentados na referida informação 

técnica. 

4.3.11. Implementação do transporte de passageiros flexível- Soure 

Foi presente a informação n.º242, datada de 22 de fevereiro último, na qual se propõe aprovar a 

operacionalização e o anexo do Protocolo de Execução (com os novos pressupostos da solução 

técnica) do novo projeto piloto no município de Soure, com duração máxima de 6 meses. 

Propõe-se aprovar a operacionalização do novo projeto piloto no município de Soure, com 

duração máxima de 6 meses, a título provisório e experimental com fundamento de interesse 

público, previamente e com vista à ponderação de procedimento contratualização nos termos do 

n.º 5 do artigo 11.º do Decreto-lei n.º 16/2016, de 8 de setembro; Aprovar o anexo do Protocolo 

de Execução para a Implementação do Transporte de Passageiros Flexível a Pedido no 

município de Soure; Aprovar o valor máximo atualizado das compensações financeiras a atribuir 

mensalmente aos operadores, nos termos identificados no quadro supra; Que em caso de 

insuficiência do financiamento do PART, o município em causa deverá suportar o défice 

operacional não suportado pelo respetivo Programa; 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a operacionalização e o anexo do Protocolo de 

Execução (com os novos pressupostos da solução técnica) do novo projeto piloto no 

município de Soure, com duração máxima de 6 meses. 

4.3.12. Transporte flexível a pedido - resumo valores dos operadores (ratificar) 

Foi presente a informação n.º 243, datada de 22 de fevereiro último, na qual se informa que 

aquando as deliberações para proceder à implementação dos projetos e aprovação dos valores 

máximos das compensações financeiras a atribuir aos operadores cada município, não era 

possível determinar o valor máximo de compensação financeira a atribuir a cada operador, uma 

vez que a divisão da verba estava dependente do número de operadores que aderiram à 

operacionalização do serviço;  

Nesta informação apresenta-se a lista com as compensações atribuídas a cada operador para se 

ratificar o valor máximo das compensações financeiras atribuídas a cada operador. 

O CI deliberou, por unanimidade, ratificar o valor máximo das compensações financeiras a 

atribuir a cada operador, nos termos identificados na referida informação. 

4.3.13. Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) 2021 - Relatório Anual de execução 

O presente assunto foi retirado para melhor análise. 

O CI tomou conhecimento. 
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4.3.14. Programa de Apoio à Densificação e reforço da Oferta de Transporte Público 

(PROTransP) 2021- Relatório Anual de execução 

O presente assunto foi retirado para melhor análise. 

O CI tomou conhecimento. 

4.3.15. Validação dos serviços da Marques, Lda- STEPP 

Foi presente a informação n.º 198, datada de 21 de fevereiro último, dando nota que 

considerando que a atualização dos serviços no sistema STEPP corresponde aos serviços 

prestados à população, propõe-se que o CI analise e delibere: validar no STEPP as linhas de 

serviço público com os números 4444, 5801 e 5803 do operador de serviço público Marques, 

Lda.  

O CI deliberou, por unanimidade, validar no STEPP as linhas de serviço público com os 

números 4444, 5801 e 5803 do operador de serviço público Marques, Lda.  

4.3.16. Workshop para as Autarquias promovido pela MOBI.E: "Como fazer crescer a 

Mobilidade Elétrica no seu Concelho" - Para conhecimento 

Foi presente a informação n.º 201, datada de 21 de fevereiro último, na qual se dá conhecimento 

ao CI do evento que se realizou sobre “Como fazer crescer a Mobilidade Elétrica no seu 

Concelho”, partilhando as referidas apresentações.  

O CI tomou conhecimento. 

5 Estrutura de Apoio Técnico  

5.1. Resultado da avaliação da Manifestação de Interesse Bolsa Nacional de Alojamento 

Urgente e Temporário (BNAUT) 

Foi presente a informação n.º 199, datada de 21 de fevereiro último, na qual se informa que face 

à Manifestação de Interesse da CIM-RC apresentada ao AVISO N.º 1/CO2‐i02/2021 - AVISO DE 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - Investimento RE‐C02‐i02 ‐ Bolsa Nacional de Alojamento 

Urgente e Temporário, o IHRU enviou parecer favorável do Instituto de Segurança Social, IP à 

manifestação de interesse submetida e respetiva ficha de análise. 

A avaliação dos critérios realizada pelo Instituto de Segurança Social atribui uma pontuação de 

95 pontos (em 100 possíveis) à manifestação apresentada. 

Tece considerações relativamente à distribuição e capacidade para alojamentos de emergência 

e de transição, que deverão ser tidas em conta em fase de apresentação de candidatura. 

Assim que o CI tome conhecimento do parecer favorável do Instituto de Segurança Social e 

respetiva ficha de análise. 

O CI tomou conhecimento. 

5.2 Empreitada de Execução da Eurovelo 1 da CIM-RC - Aprovação do Auto de Medição de 

Trabalhos nº 4 

Foi presente a informação n.º 164, datada de 14 de fevereiro último, na qual se propõe a 

aprovação de Auto de Medição dos Trabalhos N.º 4 da empreitada de Execução da Eurovelo 1 
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da CIM-RC, referente ao mês de janeiro de 2022, no valor de 19.423,84 €, ao qual acresce o 

valor do IVA à taxa aplicável.  

A execução dos trabalhos que constam no auto, foram verificados e validados pela Fiscalização, 

TUU Builiding Design Management, Lda., tendo esta proposto a aceitação do mesmo por parte 

da CIMRC. A empreitada apresenta uma execução de 3,10 % relativamente ao contratualizado. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Medição de Trabalhos nº 4. 

5.3 Auto de reinício parcial dos trabalhos - "Empreitada de Execução da EuroVelo1 da CIMRC" 

– Ratificação 

Foi presente a informação n.º 167, datada de 15 de fevereiro último, na qual se propõe a 

ratificação de Auto de reinício parcial dos trabalhos da “Empreitada de Execução da Eurovelo 1 

da CIM-RC”. 

Verificado que tinham sido resolvidas as condicionantes existentes nos troços M01, C01 a C04 e 

F70, foi realizado Auto de Reinício Parcial dos Trabalhos com efeitos a 13 de janeiro de 2022, o 

qual foi assinado pelo Dr. Jorge Brito, em representação da CIM-RC (dono de obra) e retomados 

os trabalhos nos troços indicados.  

Este Auto de Reinício dos Trabalhos deve ser ratificado pelo Conselho Intermunicipal, como 

Dono de Obra. 

O CI deliberou, por unanimidade, ratificar o Auto de reinício parcial dos trabalhos da 

“Empreitada de Execução da Eurovelo 1 da CIM-RC”. 

5.4 Eurovelo 1 - Rota da Costa Atlântica: protocolo de colaboração com ICNF – Ratificação 

Foi presente a informação n.º 157, datada de 11 de fevereiro último, na qual se propõe a 

ratificação do protocolo de colaboração assinado entre o ICNF, a CIM-RC e os municípios de 

Figueira da Foz, Cantanhede e Mira, relativo a empreitada de "Empreitada de Execução da 

Eurovelo 1 da CIM-RC" e dando cumprimento ao preconizado pelo ICNF em fase de aprovação 

do projeto. 

O CI deliberou, por unanimidade, ratificar a celebração do protocolo de colaboração 

assinado entre o ICNF, a CIM-RC e os municípios de Figueira da Foz, Cantanhede e Mira, 

relativo a empreitada de "Empreitada de Execução da Eurovelo 1 da CIM-RC. 

5.5 Empreitada "Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista do Dão" - Aprovação do 

Auto de Medição de Trabalhos nº 17  

Foi presente a informação n.º 191, datada de 18 de fevereiro último, na qual se propõe 

aprovação de Auto de Medição dos Trabalhos N.º 17, referente ao mês de janeiro de 2022, no 

valor de 111.301,30 € , ao qual acresce o valor do IVA à taxa aplicável.   

A execução dos trabalhos que constam no auto, foram verificados e validados pela Fiscalização, 

ENAQUE, Engenharia e Arquitetura Lda., tendo esta proposto a aceitação do mesmo por parte 

da CIMRC. 

A empreitada apresenta uma execução de 51,87 % relativamente ao contratualizado. 
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O CI deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Medição dos Trabalhos N.º 17. 

5.6 Empreitada "Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista do Dão" - Prorrogação do 

Prazo de Execução 

Foi presente a informação n.º 192, datada de 18 de fevereiro último, na qual se indica que a 

entidade executante da empreitada "Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista do Dão" 

solicitou uma prorrogação graciosa do prazo da empreitada por 45 dias. O pedido de 

prorrogação é fundamentado pelo facto de, devido à pandemia Covid-19 e restrições a ela 

associadas, terem existido atrasos na entrega de materiais e na execução das atividades 

previstas. É ainda informado que os trabalhos da empreitada se encontram a decorrer, com todo 

o material adquirido e com todas as equipas necessárias à sua execução. 

A equipa de fiscalização informa que pode constatar ao longo da obra os fundamentos invocados 

e que por tal dá parecer favorável à prorrogação do prazo por 45 dias. 

É público que a pandemia Covid-19 provocou atrasos significativos na entrega de materiais, a 

falta no mercado de materiais e atrasos no desenrolar das normais atividades, quer por baixa de 

funcionários quer por maior número de procedimentos de segurança a acautelar. 

Por outro lado, verifica-se que a maioria dos trabalhos em falta correspondem à execução de 

guarda corpos em madeira, material cujo fornecimento apresentou grandes dificuldades nos 

últimos tempos, o que corrobora a fundamentação apresentada. 

O prazo de prorrogação solicitado enquadra-se nos prazos dos programas que cofinanciam o 

projeto. 

Existe enquadramento legal para a concessão de prorrogações graciosas no caso das 

empreitadas. 

Por tal é realizada proposta, tendo em conta os fundamentos apresentados pelo empreiteiro e o 

interesse público para a boa conclusão desta empreitada, no sentido que o CI delibere no 

sentido de conceder uma prorrogação graciosa de 45 dias para a conclusão da empreitada 

"Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista do Dão", sem que de tal prazo resulte 

qualquer acréscimo de encargo para o dono de obra. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação graciosa de 45 dias para a 

conclusão da empreitada "Ecovia do Mondego de Prolongamento da Ecopista do Dão", 

sem que de tal prazo resulte qualquer acréscimo de encargo para o dono de obra. 

_____________________________________________________________________________ 

Antes de encerrar os trabalhos, o Presidente do CI propôs aos presentes que a ata e as delibe-

rações desta reunião sejam aprovadas em minuta para que tenham a eficácia devida.  

E não havendo mais nada a tratar, deu por encerrados os trabalhos eram dezanove horas e trin-

ta minutos.  
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De tudo o que ocorreu no decurso dos trabalhos, se lavrou a presente ata, que vai ser assinada 

pelo Presidente do CI, Emílio Augusto Ferreira Torrão e pela Assistente técnica Gisela Parreiral, 

que secretariou a reunião. 

 

O Presidente do Conselho Intermunicipal 

 

____________________________________ 

(Emílio Augusto Ferreira Torrão) 

 

 

A Assistente Técnica que secretariou a reunião 

 

____________________________________ 

(Gisela Parreiral) 

 


