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CONSELHO INTERMUNICIPAL

ATA N.~ 13/2022

DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA TRÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E

VINTE E DOIS

Ao terceiro dia do mês de novembro 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 Intermunicipai da CIM BB;

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

Presidente do Conselho lntermunicipal 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;

Ilidia Alves Cruchinho Lélé, Vice-Presidente 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 Intermunicipal da Beira Baixa, João Manuel Ventura

Grilo de Meio Lobo, adiante designado de Presidente, nos termos da convocatória realizada a 31 de

outubro 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 11/2022 de 06 de outubro de 2022;

2. Ata da reunião n.9 12/2022_extraordinária de 24 de outubro de 2022;

3. Serviços prestados entre 3 e 28 de outubro de 2022 ratificação;

4. Atribuição do prémio de mérito ao melhor aluno licenciado pela Escola Superior de Tecnologia

no ano letivo 2021/2022 ratificação;

5. Definição das datas das reuniões ordinárias de Conselho intermunicipal e Assembleia

Intermunicipal de dezembro de 2022;

6 Abertura concurso de ideias do projeto de Recuperação da antiga Colónia de Férias da Areia Branca;

7. Proposta de transferência de contrapartidas municipais no âmbito dos contratos de compensação

dos serviços essenciais dos Transportes Públicos de Passageiros na Beira Baixa no ano de 2022;----

8. Proposta de transferência de contrapartidas municipais no âmbito do PART 2022;

9. Proposta de nomeação de ROC para o triénio 2022-2024;

10. Catálogo de serviços Intermunicipal;

11. 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 em resposta a uma comunicação da Plataforma P’la Reposição das SCIJTS A23 e A25, preparou uma

resposta que gostaria de partilhar com o Conselho por forma a que a mesma fosse entendida como a

posição da CIM e não apenas do seu Presidente, tendo de seguida lido a mesma e assumida por todos

para que fosse enviada em nome do Conselho Intermunicipal.
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De seguida, foi partilhada com o Conselho uma posição conjunta a tomar junto do Governo sobre a

localização do projeto de alta velocidade ferroviária, destacando-se nesta posição, a localização do este

investimento ficar a este da Serra de Aire e Candeeiros, sendo que após a sua leitura foi entendimento

unanime subscrever aquela posição.

Deu também conhecimento da moção apresentada pelo grupo municipal do PSD/PPF na assembleia

municipal de Oleiros, sobre a proposta com medidas de natureza tributária a aplicar aos territórios do

interior de Portugal e que deveriam constar da lei de Orçamento de Estado para 2023, pedindo que a

mesma fosse encaminhada à Assembleia Intermunicipal.

Em relação aos transportes, o Presidente informou que as peças de concurso relativas ao procedimento

concursal para a concessão de transportes tinha sido enviado à AMT para emissão de parecer.

Sobre o PT2030, o Presidente referiu que seria fundamental os municípios cumprirem com os prazos

de resposta ao inquérito de preparação da estratégia 2030 para a Beira Baixa, até 3 de novembro, sob

pena de atrasarmos o eronograma estabelecido e não estarmos em condições de discutir o plano com a

autoridade de gestão no início do ano caso venham a ocorrer as negociações nessa altura.

No âmbito do Turismo, o Presidente insistiu na importância de ainda podermos ter uma presença

comum na FITUR e na BTL de 2023, caso ainda houvesse essa possibilidade, tendo Castelo Branco dito

que na FITUR já não haveria hipótese tendo em consideração os compromissos assumidos e ficando de

ver, tal como Penamacor, a situação em relação à BTL 2023.

De seguida, deu conhecimento ao Conselho da publicação do DL 76/2022, que “Habilita a delegação

de competências atribuídas às câmaras municipais no domínio do estacionamento público nas

entidades intermunicipais e nas associações de municípios de fins específicos”, referindo que tal como

já tinha sido falado, poderá ser a CIM a assumir estas competências.

Sobre a colónia de férias da Areia Branca na Lourinhã, referiu que estive com o Secretário Executivo

numa reunião com o Turismo de Portugal, com o objetivo de tentar procurar saber se o investimento

no edifício terá alguma janela de financiamento prevista quer no quadro do PRR, no PT2030 ou em

outro mecanismo existente e de perceber a importância daquele investimento para aquele organismo. -

---Da reunião, resultou de uma possibilidade que seria confirmada pelo Turismo de Portugal de
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enquadramento no programa REVIVE natureza, tendo explicado as condições de acesso ao mesmo,

tendo ainda sido reconhecido um interesse grande na requalificação daquele espaço para o turismo.

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.9 11/2022 de 06 de outubro 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 a Vice Presidente do Município de Penamacor por não ter estado presente na reunião.

Ata da reunião nA 12/2022_extraordinária de 24 de outubro 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 votaram a Vice-Presidente do Município de Penamacor e o Presidente do Município de Idanha

a-Nova por não terem estado presentes na reunião extraordinária nA 12/2022.

2. Serviços prestados entre 3 e 28 de outubro de 2022 ratificação;

Sobre este assunto, o Presidente, apresentou a Informação n.9 255/2022/RS, dando conhecimento

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

período de 3 e 28 de outubro 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 n.2 255/2022/RS.
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3. Atribuição do prémio de mérito ao melhor aluno licenciado pela Escola Superior de

Tecnologia no ano letivo 2021/2022 - ratificação; —

---Sobre este assunto, o Presidente apresentou o ofício do Instituto Politécnico de Castelo Branco

dirigido à CIMBB onde solicita a atribuição de um prémio de mérito no valor de 500€ ao melhor aluno

licenciado pela Escola Superior de Tecnologia no ano letivo de 2021/2022, tendo referido que

considerando os prazos de resposta, despachou afirmativamente ao pedido, trazendo essa decisão

agora a ratificação.

Colocado a votação, a proposta de atribuição de mérito foi ratificada por unanimidade pelos

presentes.

4. Definição das datas das reuniões ordinárias de Conselho intermunicipal e Assembleia

lntermunicipal de dezembro de 2022; —

Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente referiu que tendo em consideração

que as primeiras duas quintas-feiras do mês de dezembro são feriados, seria importante decidir qual a

data da reunião ordinária daquele mês, sendo também importante definir uma data para uma reunião

extraordinária do Conselho para decidir alguns assuntos prementes até final de novembro e a

assembleia para propor ao Presidente da Assembleia Intermunicipal.

Após um período de debate, foi deliberado por unanimidade que a reunião ordinária do mês de

dezembro do Conselho Intermunicipal fica agendada para o dia 6 de dezembro pelas 9h30, a reunião

extraordinária do mês de novembro para 28 de novembro pelas 14h30 e a Assembleia Intermunicipal, a

propor ao seu presidente entre os dias 12 e 16 de dezembro, pelas 18h30.

5. Abertura concurso de ideias do projeto de Recuperação da antiga Colónia de Férias da Areia

Branca; — —

Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente apresentou a proposta 031/2022/PD relativa

à abertura do concurso de ideias do projeto de recuperação da antiga Colónia de Férias da Areia Branca

na Lourinhã, referindo que da proposta partilhada, está em causa a deliberação sobre os termos de
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referencia do concurso público de conceção, a composição do júri do concurso e a autorização à CIMBB

para a abertura do concurso público tendo em consideração os valores base e os termos de referencia. -

Referiu ainda que este concurso não é um compromisso de adjudicação à ideia vencedora, mas sim

uma forma de, estando reunida uma ideia ou projeto subscrito por todos, a CIMBB poderá nessa altura,

com este procedimento avançar para o ajuste direto com o vencedor do concurso para a realização do

projeto de execução.

Após um período de debate, o Presidente colocou a proposta a deliberação tendo a mesma sido

aprovada por unanimidade, tendo ainda sido deliberado, por unanimidade que representaria a CIMBB

no júri o Presidente, sendo seu suplente um dos vice-presidentes do Conselho Intermunicipal.

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. Proposta de transferência de contrapartidas municipais no âmbito dos contratos de

compensação dos serviços essenciais dos Transportes Públicos de Passageiros na Beira Baixa;

Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente apresentou a proposta 030/2022/JC, onde

consta a metodologia utilizada pela CIMBB para apurar os valores das contrapartidas de cada um dos

municípios para a CIM no âmbito do PART e dos serviços essenciais.

No entanto, e considerando que existem novos elementos que alteram significativamente os

montantes a transferir, foi solicitado que este ponto da ordem de trabalhos ficasse sem efeito, devendo

ser discutido numa nova reunião de conselho intermunicipal.

A proposta do Presidente foi aprovado por unanimidade pelos presentes, dando-se este ponto como

encerrado.

7. Proposta de transferência de contrapartidas municipais no âmbito do PART 2022;

Na continuidade do proposto anteriormente, o Presidente propôs também não discutir este ponto

da ordem de trabalhos, pelos mesmos motivos invocado no ponto n.2 7.

Considerando o referido, a proposta do Presidente foi aprovado por unanimidade pelos presentes,

a
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dando-se este ponto como encerrado.

8. Proposta de nomeaçào de ROC para o triénio 2022-2024; — —---------

Sobre este ponto da ordem de trabalhos, foi apresentada a proposta n. 029/2022/RS, da qual consta

a proposta de nomeação de ROC para a análise da situação financeira da CIM no período de 2022-2024

e de onde se inclui a elaboração do relatório semestral e do parecer ao relatório e prestação de contas.

Mais acrescentou que esta proposta cumpre com o estipulado na Lei 73/2013 de 3 de setembro.

Colocada a votação, a mesma foi aprovada por unanimidade pelos presentes, sendo proposta, nos

termos da lei o seu encaminhamento para deliberação na Assembleia Intermunicipal.

9. Catálogo de serviços Intermunicipal; —

Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente referiu que no âmbito do projeto

Beira Baixa digital, estava concluída a primeira fase dos trabalhos, ou seja, o levantamento dos serviços

fornecidos pelos municípios, sendo fundamental para avançar para a segunda fase, a seleção de

formulários a trabalhar à escala municipal, fechar esta fase e concluir no seio do Conselho este catálogo

definido entre todos.

Após um período de debate, onde se destaca a importância de todos os municípios fazerem um

esforço de participarem em todas as fases do projeto de forma a podermos reclamar a continuidade de

apoios no próximo quadro para a modernização administrativa, o Presidente colocou a listagem que

consta do catálogo de serviços partilhado com os municípios a deliberação, tendo o mesmo sido

aprovado por unanimidade.

10. 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.

O Presidente do Município de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, referiu que foi contactado pelo

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para a realização de uma ação de formação de técnicos dos
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municípios para algumas competências nesta matéria da responsabilidade dos municípios, pedindo que

a CIM entrasse em contacto com a delegação de Castelo Branco do SEF e organizasse a mesma em

conjunto.

Deu ainda a conhecer uma proposta de reunião no dia 5 de dezembro com o deputado Nuno

Fazenda no âmbito dos trabalhos da Subcomissâo parlamentar para o Acompanhamento dos Fundos

Europeus e do PRR, que a CIM será convidada e finalizou referindo uma reunião com Câmara de

Comércio das Beiras e a Câmara de Comércio Luso-Brasileiro sobre uma eventual participação da

CIMBB num evento no brasil em março de 2023.

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 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 Secretário,

dro Miguel Martins Dias)

O Presidente da Comunidad’ da Beira Baixa,

Lobo)


