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DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA UM DE SETEMBRO DE DOIS MIL E

VINTE E DOIS

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

de Castelo Branco, pelas dez horas, reuniu o Conselho Intermunicipal 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;

António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara Municipal de Penamacor e Vice 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;

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.



CIMBB
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
BEIRA BAIXA

Castelo Branco Idanha•a Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e VIla Velha de Ródão

Presidiu à reunião, o Presidente da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, João Manuel Ventura

Grilo de Meio Lobo, adiante designado de Presidente, nos termos da convocatória realizada a 26 de

agosto de 2022, com a seguinte ordem de trabalhos:

A - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA;

B—ORDEMDODIA;

1. Ata da reunião n.2 9/2022 de 04 de agosto de 2022

2. Serviços prestados entre 01 e 27 de agosto de 2022— ratificação

3. Remodelação interior do 2~ piso do “Edifício dos Emblemas”, sito na Praça Rainha D. Leonor em

Castelo Branco — Trabalhos complementares

4. Remodelação interior do 2~ piso do “Edifício dos Emblemas”, sito na Praça Rainha D. Leonor em

Castelo Branco — Revisão de Preços definitiva

5. Financiamento regular 1MT a atribuir às Autoridades de Transportes em 2022

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

7. Apoio ao Festival ENTRELAÇOS

8. Minuta de contrato para a implementação dos serviços essenciais de transporte público

rodoviário de passageiros — 2~ semestre de 2022

9. 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.

Pediu a palavra o Presidente do Município de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto, referindo que gostaria

apenas de deixar uma nota sobre os pagamentos do estado aos municípios no âmbito da educação e do

processo de descentralização de competências, que os mesmos, em princípio iriam ser de 100%, indo ao

encontro das reivindicações dos municípios. -----------------— —
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De seguida, o Presidente do Município de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, referiu que a propósito

das verbas a transferir, e neste caso na área da Ação Social, estava preocupado, pois os recursos previstos

eram os mesmos que se falavam há já algum tempo, ou seja, manifestamente insuficientes.

—- Não existindo mais comentários, o Presidente começou por referir que de acordo com um inquérito de

satisfação relativo ao ano de 2021, feito pela CCDRC, a Beira Baixa continua a liderar com o maior grau de

satisfação por parte dos residentes em viver na região, mesmo tendo esse valor reduzido em relação aos

anosanteriores.--------- —--- —------------------ — —

—- De seguida, e em relação à missão à República Checa, que foi discutida em Conselho Intermunicipal no

âmbito do programa CIVITAS, e prevista para o mês de setembro, referir que a mesma foi cancelada por

falta de agenda entre todos os que manifestaram interesse na região Centro a participar na mesma.

Continuou referindo que durante o mês de setembro, vão ser assinados os novos contratos com os

sapadores florestais, por tempo incerto, mas que considerando os resultados dos procedimentos concursais,

as brigadas vão ficar apenas com 22 elementos, havendo a necessidade de rapidamente abrir novo

procedimento de recrutamento. —----------—-- —----- —---- — —-

—- Sobre este assunto, o presidente do Município de Penamacor, António Soares, referiu as vantagens que

existiriam em pensar no âmbito da CIMBB, adquirir uma prestação de serviços conjunta de utilização de

máquina de rastos em situação de combate a fogos florestais, proposta bem aceite por todos, ficando a

CIMBB de verificar propostas para ter em atenção no próximo ano. —---—----- —--------—

Sobre este assunto, o Presidente referiu ainda, que no âmbito do Plano Regional de Gestão Integrada de

Fogos Rurais da Região Centro, estão previstas a aquisição destes equipamentos para as CIM, referindo

ainda que existe ainda uma outra grande preocupação que na região da Beira Baixa também se verifica que

é a falta de operadores para este tipo de equipamentos. —---------- —----- —------

Sobre a Colónia de Férias da Areia Branca na Lourinhã, o Presidente referiu que de acordo com a

deliberação da reunião de agosto, estava agendada para dia 12 de setembro uma reunião com a Ordem dos

Arquitetos para proceder à alteração e discussão dos pressupostos do concurso. No caso da Colónia de

Férias de Média Altitude no Louriçal, considerando a diferença de valores apresentada pelos avaliadores, iria

ser promovida uma reunião entre todos com o objetivo de harmonizar as propostas. ---— — —
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O Presidente continuou informando que por causa da Barragem do Alvito e também do Ocreza, foi

solicitada uma reunião com o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, Uma sessão que deveria contar

também com a CIM Medio Tejo e Lezíria e ainda a Associação de Agricultores do Ribatejo. — —

Sobre este assunto, o Presidente do Município de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira, referiu que nesta

discussão não pode ser esquecida a indústria do papel que está localizada na zona industrial de Vila Velha,

devendo as intervenções que possam vir a ser realizadas, serem feitas a montante do Fratel. ---— —

O presidente do Município de Penamacor, António Soares referiu ainda que, considerando que o nome

proposto pela CIM para a ULSCB tinha declinado o convite, seria importante no âmbito do Conselho

Intermunicipal, recuperar esta discussão para definir um novo nome, ficando o entendimento unanime que

se voltaria a esta discussão, logo que definido o nome do ministro da saúde. — —

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 n.2 9/2022 de 04 de agosto 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 Presidente do Município de Oleiros por não ter estado presente na reunião n.9 9/2022. -

2. Serviços prestados entre 01 e 27 de agosto de 2022— ratificação ---— — —

Sobre este assunto, o Presidente, apresentou a Informação n.9 206/2022/RS, dando conhecimento

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

período de 01 e 26 de agosto de 2022.

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

mesma.
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Não havendo nenhuma questão sobre a informação fornecida, foi Colocado ~ votação, e ratificada

por unanimidade as informações que constam da informação n.9 206/2022/RS.

3. Remodelação interior do 22 piso do “Edifício dos Emblemas”, sito na Praça Rainha D. Leonor

em Castelo Branco — Trabalhos complementares — —

---Sobre este assunto, o Presidente informou que no âmbito da empreitada de intervenção nas novas

instalações da CIMBB no 2.~ piso, houve necessidade de se efetuarem alguns trabalhos

complementares, nomeadamente em relação a trabalhos de iluminação, passagem de cablagem, entre

outros conforme informação anexa, explicando um pouco mais cada um dos trabalhos.

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.--

4. Remodelação interior do 2~ piso do “Edifício dos Emblemas”, sito na Praça Rainha D. Leonor

em Castelo Branco — Revisão de Preços definitiva —--------- — —

Sobre este ponto da ordem de trabalhos e na sequência da deliberação anterior, explicou que

estando terminada a obra, procedeu-se à revisão de preços definitiva tendo sido apurados os valores

constantes na proposta 021/2022/RS partilhada com a convocatória, disponibilizando se de seguida

para qualquer esclarecimento que fosse necessário.

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.--

flj
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5. Financiamento regular IMT a atribuir às Autoridades de Transportes em 2022

Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente apresentou a proposta 022/2022/PD sobre o

financiamento regular do fundo de transportes à CIMBB, explicando que esta é uma deliberação que

tem ocorrido nos últimos anos, tendo este ano a comunicação por parte do IMT ocorrido em agosto e

colocado a data de 31/08 para que a CIMBB se pronunciasse em relação aos montantes definidos por

eles. Apurados os valores pela CIMBB e não existindo nada a corrigir, de forma a cumprir o calendário

daquele organismo, a CIMBB procedeu à resposta, colocando-se agora ao Conselho para ratificação.

Colocado a votação, a ratificação da proposta 022/2022/PD foi aprovada por unanimidade pelos

presentes.

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

---Sobre este assunto, o Presidente, referiu que considerando a Lei 75/2013 de 12 de setembro, está em

falta à CIMBB, desde sempre a instalação do Conselho Estratégico e Desenvolvimento da Beira Baixa.

Neste contexto, e estando também a CIMBB a elaborar o Plano de Ação para o PT 2030, seria uma altura

importante para ouvir os parceiros regionais, sendo para isso importante a instalação deste órgão.

Após um período de discussão foi entendimento unanime que a proposta deveria considerar a junta

de regantes de Vila Velha de Ródão, dois Agrupamentos de escolas da região, uma representando os

Agrupamentos de Castelo Branco e outra representando os agrupamentos dos restantes municípios,

ponderar a inclusão da APREN Associação Portuguesa de Energias Renováveis em vez da GENERG S.A,

relativamente à cultura e ao desporto, cada município iria identificar, caso assim o entenda, uma

entidade de cada setor.

—. Face ao entendimento, o Presidente propâs não deliberar sobre a composição do Conselho

Estratégico, ficando este assunto para a próxima reunião de Conselho Intermunicipal, proposta votada

por unanimidade.



CIMBB
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
BEIRA BAIXA

Castelo Branco, Idanha-a Nova, Ole ros, Penamacor, Proença-a-Nova e Via Velha de R dão

7. Apoio ao Festival ENTRELAÇOS — —

Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente apresentou o pedido de apoio da associação

Musicalbi à realização do evento “Festival Entrelaços” nos dias 18 e 19 de novembro em Castelo

Branco.

Colocado e votação, foi deliberado por unanimidade não aprovar o apoio solicitado, considerando

que tem sido política do Conselho Intermunicipal, não apoiar eventos de nível municipal.

8. Minuta de contrato para a implementação dos serviços essenciais de transporte público

rodoviário de passageiros — 2~ semestre de 2022 —

Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente relembrou que esta minuta já tinha sido alvo

de deliberação, aprovada por unanimidade, na reunião de agosto de 2022, mas, como na altura foi

referido, ainda iria carecer de alguns acertos nomeadamente ao nível dos montantes e da rede de

serviços essenciais. Perante esta introdução, referiu então que o processo de negociação estava agora

definitivamente estabilizado, acertado com o início das aulas e contemplava um montante total até

31/12/2022 de 489.617,00€, valor máximo a pagar ao operador, e ao qual devem ser deduzidas todas

as receitas obtidas mensalmente, incluindo os passes escolares que os municípios devem adquirir junto

do operador. Relembrou ainda, que o presente contrato inclui além dos transportes intermunicipais, os

transportes municipais de Idanha-a-Nova, Penamacor e Proença-a-Nova.

Após um pequeno período de debate a minuta de contrato foi colocada a votação tendo sido

aprovada por unanimidade, tendo ainda sido delegada a competência no Presidente da CIMBB para

proceder à assinatura do respetivo contrato com o operador.

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, que se anexa à presente ata,

foi aprovada por unanimidade.
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9. 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 iniciou um período de discussão relativo à gestão

dos processos de contraordenação de multas de trânsito, questionando todos os presentes sobre como

estão a proceder e quais as dificuldades inerentes à gestão do processo.

Após um período de debate, foi deliberado por unanimidade delegar na CIMBB a aquisição de um

serviço de gestão das multas de transito à escala intermunicipal.

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

Intermunicipal. Eram cerca das doze horas e quarenta e cinco 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 un’ ade termuW ip Ida Beira Baixa,

(João Ma e Ventura Grilo d Meio Lobo)

Miguel Martins Dias)


