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CONSElHO INTERMUNICIPAL

ATA NA 11/2022

DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA SEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E

VINTE E DOIS

Ao sexto dia do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, no Edifício dos Emblemas, na cidade de

Castelo Branco, pelas nove horas e trinta minutos, reuniu o Conselho lntermunicipal da Beira Baixa, que

contou com a presença dos seguintes elementos:

João Manuel Ventura Grilo de Meio Lobo, Presidente da Câmara Municipal de Proença a Nova e

Presidente do Conselho Intermunicipal da CIM BB;

Armindo Moreira Palma Jacinto, Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e Vice-

Presidente do Conselho Intermunicipal da CIM BB;

Leopoldo Martins Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco;

Fernando Marques Jorge, Presidente da Câmara Municipal;

Luis Miguel Ferro Pereira, Presidente da Câmara Municipal do Vila Velha de Rodão;

José António Borrego Ramos, Vereador da Câmara Municipal de Penamacor em substituição do

Presidente da Câmara Municipal;

Estiveram ainda presentes na reunião:

João Nuno Marques Carvalhinho, Primeiro Secretário do Secretariado Executivo Intermunicipal;--

Rita Maria Leal da Graça Silva, Chefe de Equipa da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa;

Secretariou a reunião Pedro Miguel Martins Dias, Coordenador do Gabinete de Planeamento

Estratégico, Assessoria Técnica e Projetos, nos termos da deliberação da reunião n.2 2A/2021, de 4 de

novembro.
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Presidiu à reunião, o Presidente da Comunidade lntermunicipal da Beira Baixa, João Manuel Ventura

Grilo de MeIo Lobo, adiante designado de Presidente, nos termos da convocatória realizada a 30 de

setembro de 2022, com a seguinte ordem de trabalhos:

A - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA;

B—ORDEM DO DIA;

1. Ata da reunião n.2 10/2022 de 01 de setembro de 2022;

2. Serviços prestados entre 27 de agosto e 30 de setembro de 2022— ratificação;

3. Proposta de composição do Conselho Estratégico e Desenvolvimento da Beira Baixa;

4. Proposta de alteração do regulamento “RecolhaBio — Apoio à implementação de projetos de

recolha seletiva de Biorresíduos”;

5. Recrutamento de um Técnico Superior com contrato de trabalho em funções públicas por

tempo indeterminado — área de Economia — para a Estrutura de Apoio Técnico;

6. Abertura de procedimento concursal para o preenchimento de 7 (sete) postos de trabalho na

carreira e categoria de assistente operacional (sapadores florestais) previstos no Mapa de

Pessoal da CIMBB para 2022 em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo

resolutivo incerto para o Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal;

7. Plano de Ação Beira Baixa 2030;

8. Outros assuntos.

A - Período de Antes da Ordem do Dia.

No período antes da ordem do dia, o Presidente, abriu a sessão, questionando todos os membros

sobre eventuais intervenções a realizar.

Não existindo naquele momento qualquer intervenção solicitada, o Presidente começou por referir

que estando a mais ou menos 6 meses da realização da FITUR e da BTL, importantes feiras de promoção

do território do ponto de vista turístico, gostaria de propor que a CIMBB fizesse uma participação

conjunta, mas apenas se os municípios ainda não tivessem compromissos assumidos e fosse uma única

participação.
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Perante aquela proposta, o Presidente do Município de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues

informou que o município já estava a trabalhar na sua participação, tendo já compromissos assumidos,

pelo que o Presidente referiu que assim já não faria sentido a sua proposta.

Continuando, o Presidente deu conhecimento do problema de transportes verificado entre a

freguesia da Soalheira, município do Fundão e Castelo Branco, referindo que os alunos em causa são

alunos das escolas em Alcains e Castelo Branco do ensino regular e profissional, informando que a

CIMBB está a acompanhar o assunto e sempre manifestou a disponibilidade para discutir o assunto.

Sobre o tema dos transportes, o Luís Pereira, Presidente de Vila Velha de Ródão, referiu que iria ser

necessário rever os valores de compensação da carreira dos Perais, considerando os valores atuais, uma

tarefa que articularia nos próximos dias com a CIMBB.

De seguida, o Presidente fez um ponto de situação quanto à execução física dos projetos de

formação dirigido aos técnicos das autarquias locais, do projeto Beira Baixa digital, do projeto Beira

Baixa previne e combate direcionado para o combate à vespa velutina e do projeto do insucesso

escolar, reforçando, no caso do primeiro, a necessidade de divulgar bem dentro de cada município,

para que os trabalhadores tenham conhecimento da oferta formativa e, no caso do segundo, que

estando ultrapassada a reunião com o Município de Penamacor, estaríamos em condições de fechar a

primeira fase, a construção do catálogo de serviços intermunicipal.

---Já no caso da vespa velutina, foi entendimento unânime ser importante a realização de um mailing,

utilizando por exemplo os correios de Portugal com o folheto de promoção, para reforçar a campanha

que a CIMBB está a preparar.

Sobre o projeto de formação, o Vereador do município e Penamacor, José Ramos, manifestou

disponibilidade para apoiar a CIMBB na identificação de potenciais formadores para as ações previstas

na candidatura.

O Presidente continuou, falando sobre a descentralização de competências na área da Ação Social,

informando que a CIMBB contactou a ANMP e que a própria associação, nesta matéria aguarda novas

informações do Governo.

Luís Pereira, Presidente de Vila Velha de Ródão, referiu que se mantém o mesmo problema nesta
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competência, e o que se deve reclamar junto do Governo, é que os apoios a transferir para os

municípios sejam iguais, que todos sejam tratados da mesma forma, revelando que tem deliberado no

município não assumir estas competências, mesmo andando a ser pressionado para tal.

—- De seguida, o Presidente começou a falar sobre o Programa Regional de Ação de gestão integrada de

fogos rurais — Centro, referindo que o mesmo obrigará a uma deliberação no âmbito do Conselho

Intermunicipal.

Continuou, referindo que o plano prevê que os terrenos afetados pela rede primária a partir de 2022

possam vir a beneficiar de uma indeminização compensatória, prejudicando os proprietários dos

terrenos alvo de intervenção dos anos anteriores, tendo a CIM nas reuniões da Comissão Regional

manifestado esse desagrado, já que existem compromissos políticos sobretudo de Proença-a-Nova e

Oleiros e dos 3SOOha inscritos no PRA do Centro, l700ha já estão realizados na Beira Baixa.

De seguida referiu que a CIMBB em colaboração com a CIM Medio Tejo e a CIM da Lezíria do Tejo,

participaram numa reunião com o Ministro do Ambiente, sobre a problemática da água na região,

nomeadamente das questões associadas à concessão da barragem do Cabril e da eventual construção

da barragem do Alvito.

Sobre o projeto reunião CR Inove, o Presidente informou que reuniu com a CIM Beiras e Serra da

Estrela e a CCDRC, explicando que de acordo com a CCDRC, o objetivo é estabelecer uma ligação mais

próxima das empresas à academia e que para isso deverá ser definido um técnico e um responsável por

CIM, sendo que no caso da Beira Interior está previsto apenas um responsável e um técnico, facto que

levou à manifestação de desagrado por parte das duas CIM que entendem que a região, dada às suas

particularidades e área territorial abrangida deve ter dois técnicos, tendo este descontentamento sido

corroborado pelos demais presidentes do Conselho Intermunicipal, tendo sido entendimento unanime

que esta solução deveria ser transmitida à CCDRC.

Na continuidade dos assuntos, referiu que a CIMBB recebeu uma proposta para a participação na

Feira de Emprego em Cabo Verde a realizar nos dias 20 a 22 de setembro.

Após um período de debate sobre este assunto, foi entendimento unanime de que a CIMBB deveria

estar representada neste evento, tendo sido solicitado que se iniciassem todos os esforços para
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formalizar a participação da CIM, ficando todos os municípios de colaborar com o envio de informação

para consolidar a participação da região.

Não existindo nenhum outro assunto a tratar, o Presidente deu por encerrado o período antes da

ordem do dia.

B-OrdemdoDia; — — —

1. Ata da reunião nA 10/2022 de 01 de setembro de 2022; —--— —

Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente, questionou os membros presentes sobre

alguma alteração à proposta de ata enviada como documento de apoio à reunião.

-- Não existindo nenhum comentário, a ata foi submetida a votação, tendo sido aprovada por maioria. -

Não votou o Vereador do município de Penamacor por não ter estado presente na reunião nA

10/2022.

2. Serviços prestados entre 27 de agosto e 30 de setembro de 2022— ratificação;

Sobre este assunto, o Presidente, apresentou a Informação n.9 224/2022/RS, dando conhecimento

ao Conselho Intermunicipal dos despachos realizados no âmbito da aquisição de bens e serviços no

período de 27 de agosto e 30 de setembro de 2022.

À informação disponibilizada, o Presidente, acrescentou uma curta explicação sobre o conteúdo da

mesma.

Não havendo nenhuma questão sobre a informação fornecida, foi colocado à votação, e ratificada

por unanimidade as informações que constam da informação nA 224/2022/RS.

3. Proposta de composição do Conselho Estratégico e Desenvolvimento da Beira Baixa; ---—

---Sobre este assunto, o Presidente referiu que estavam em falta ainda a identificação de alguns

representantes para o Conselho Estratégico, solicitando se possível a sua identificação. --

Perante o pedido do Presidente foram identificados pelos municípios de Proença-a-Nova, Vila Velha

de Ródão, Idanha-a-Nova, Castelo Branco e Oleiros os representantes municipais nas áreas da cultura e

desporto, fechando-se desta forma a lista de representantes do Conselho Intermunicipal.
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Neste contexto, e de acordo com o n.Q 3 do art.2 98.~ da Lei 75/2013 de 12 de setembro, que refere

que “compete ao conselho intermunicipal deliberar sobre a composição em concreto do conselho

estratégico para o desenvolvimento intermunicipal”, o Presidente colocou a votação a lista final de

instituições, entidades e organizações com relevância e intervenção no domínio dos interesses

intermunicipais, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.

4. Proposta de alteração do regulamento “RecolhaBio — Apoio à implementação de projetos de

recolha seletiva de Biorresiduos”; — ——-----

Sobre este ponto da ordem de trabalhos e na sequência da reunião realizada com o Fundo Ambiental

no dia 22 de setembro, o Presidente apresentou a proposta 026/2022/PD, onde é proposto a

prorrogação do prazo de submissão das candidaturas dos municípios para 31/10/2022 e ainda que o

limite máximo de cada candidatura possa ser 533.035,74€, ao contrário da data previamente aprovada

de 30/09/2022 e 150.000,00€ por projeto, explicando que se verifica um atraso na disponibilização da

plataforma quer à CIMBB quer aos beneficiários e algumas dúvidas que apenas foram esclarecidas na

reunião mencionada.

—- Não existindo dúvidas, o Presidente colocou o assunto a votação, tendo o mesmo sido aprovado por

unanimidade.

Dada a necessidade de se dar início imediato à deliberação tomada, foi proposto que se votasse a

deliberação em minuta, preenchendo o formulário elaborado pelos serviços para esse efeito.

Colocada a votação, a proposta de minuta de ata relativa a este Ponto, foi aprovada por unanimidade.--

5. Recrutamento de um Técnico Superior com contrato de trabalho em funções públicas por

tempo indeterminado — área de Economia — para a Estrutura de Apoio Técnico;

Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente referiu que sabendo que é um investimento que

todos reconhecem que deve ser feito na CIMBB, apresentou a proposta 024/2022/RS, onde é proposta a

abertura do procedimento com vista ao recrutamento de um técnico superior na área da economia com o

objetivo de reforçar a estrutura de apoio técnico, lugar previsto no mapa de pessoal de 2022.



a

CIMBB
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
BEIRA BAIXA

Caste o Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e vila velha de Ródão

Colocado a votação, a proposta 024/2022/RS foi aprovada por unanimidade pelos presentes.--

Dada a necessidade de se dar início imediato à deliberação tomada, foi proposto que se votasse a

deliberação em minuta, preenchendo o formulário elaborado pelos serviços para esse efeito.

Colocada a votação, a proposta de minuta de ata relativa a este Ponto, foi aprovada por unanimidade.--

6. Abertura de procedimento concursal para o preenchimento de 7 (sete) postos de trabalho na

carreira e categoria de assistente operacional (sapadores florestais) previstos no Mapa de

Pessoal da CIMBB para 2022 em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo

resolutivo incerto para o Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal; —

---Na continuidade, o Presidente, referindo que terminado que estava o processo de recrutamento dos

sapadores florestais, ainda estava em falta o preenchimento de sete postos de trabalho, a grande

maioria por não terem sido ocupados e um por desistência nos primeiros dias de trabalho.

Não existindo qualquer dúvida sobre a proposta apresentada, o Presidente colocou a mesma a

votação tendo sido aprovada por unanimidade.

Dada a necessidade de se dar início imediato à deliberação tomada, foi proposto que se votasse a

deliberação em minuta, preenchendo o formulário elaborado pelos serviços para esse efeito.

Colocada a votação, a proposta de minuta de ata relativa a este Ponto, foi aprovada por unanimidade.--

7. Plano de Ação Beira Baixa 2030;

Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente convidou a equipa de trabalho que está a

elaborar o Plano de Ação para apresentar o resultado da primeira consulta aos municípios, bem como

delinear os próximos passos considerando que até final do ano de 2022, a CIMBB terá que ter este

documento fechado para negociar o próximo pacote de apoios financeiros no âmbito do PT 2020-2030.

Após a apresentação realizada, foi igualmente agendada uma reunião com cada município a realizar

nos últimos dias de outubro, de forma a que todos os municípios pudessem até lá revisitar as respostas

efetuadas neste primeiro momento.
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Por fim, e considerando a apresentação realizada, o Presidente colocou a votação o calendário de

realização dos trabalhos, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.

8. Outrosassuntos; — — —---- —----

Neste ponto da ordem de trabalhos, o Presidente questionou sobre outros assuntos que o Conselho

gostaria de ver debatidos e/ou deliberados na presente reunião.

Não existindo outras intervenções, o Presidente, considerando alguns assuntos de importância para

a gestão da CIMBB, propôs a realização de uma reunião extraordinária no dia 24 de outubro, propondo

as 17h30 como hora de realização.

Colocada a votação esta proposta foi aprovada por unanimidade.

Não existindo mais assuntos a discutir neste ponto da ordem de trabalhos, o Presidente deu o

mesmo por encerrado.

ENCERRAMENTO

---E não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente, deu por encerrada a reunião do Conselho

lntermunicipal. Eram cerca das doze horas e trinta minutos, e para constar se lavrou e aprovou a

presente Ata, que eu, Pedro Miguel Martins Dias, redigi, subscrevo e que vai ser assinada pelo

Presidente à reunião e secretário nomeado.--

O Presidente da C ei nidade In unicipa da Be Baixa,

João M~ -ntura Grilo de MeIo L. e.)

(Pedro Mi uel Martins Dias)


