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CONSELHO INTERMUNICIPAL

ATA NA 8/2022

DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA SETE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE

E DOIS

Ao sétimo dia do mês de julho 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 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, Vice-Presidente

da Câmara Municipal de Castelo Branco, em substituição do Presidente da Câmara Municipal;---

Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oleiros,

em substituição do Presidente da Câmara Municipal;

José Manuel Ribeiro Alves, Vice-Presidente da Câmara Municipal do Vila Velha de Rodão em

substituição do Presidente da Câmara Municipal;

Estiveram ainda presentes na reunião:

João Nuno Marques Carvalhinho, Primeiro Secretário do Secretariado Executivo Intermunicipal;--
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Rita Maria Leal da Graça Silva, Chefe de Equipa da Comunidade lntermunicipal 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.

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 1 de julho

de 2022, com a seguinte ordem de trabalhos:

A - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA;

B—ORDEMDODIA;

1. Ata da reunião n.2 7/2022 de 02 de junho de 2022

2. Serviços prestados entre 27 de maio a 01 de julho de 2022— ratificação

3. Protocolo de manutenção das torres do sistema de videovigilância florestal entre a CIMBB e a

ANEPC — ratificação

4. Protocolo Fundo Ambiental/CIM e AM — RecolhaBio

5. Associação Plataforma Nacional de Turismo — adesão

6. Transporte Público de Passageiros na Beira Baixa

7. Relatório final do procedimento de Concurso Público “BBDIGITAL - BEIRA BAIXA DIGITAL —

Reengenharia e Desmaterialização de Processos”

8. Relatório final do procedimento de Concurso Público “Aquisição de serviços para eliminação de

ninhos de Vespa Velutina”

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.

Não existindo, o Presidente começou por referir que considerando o email enviado, estava presente o

Coronel Albino Tavares, Comandante do Comando Territorial da GNR em Castelo Branco na Guarda Nacional
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Republicana, com o objetivo de apresentar um projeto a implementar eventualmente na região da Beira

Baixa sobre a disponibilização aos mais idosos de um dispositivo de teleassistência, passando de seguida a

palavra.----———-— — — — — —-— —-—

-— Decorrida a apresentação e após um período de debate, foi entendimento unanime de se proceder à

avaliação do número de pessoas potencialmente utilizadoras deste sistema para uma posterior avaliação de

custos e decisão, ficando no entanto a intenção de se implementar o projeto na região, considerando as

potencialidades do equipamento e o número de idosos na região que vivem muitas vezes afastados e

podem, com este sistema ter um ponto de contacto permanente com as autoridades.

—-Terminado esta fase, o Presidente continuou, referindo que o Engenheiro José Nunes, Presidente do

Conselho de Administração da ULSCB, solicitou uma reunião com os Presidentes dos Municípios, pelo que

propunha a data de 21 de julho, nas instalações da CIMBB, data que foi aceite por todos os presentes.

—- De seguida o Presidente fez uma abordagem ao processo de revisão do D.L 82/2021, que estabelece

o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no território continental e define as suas regras de

funcionamento, dando especial relevo à questão relacionada com as cartas de perigosidade e ao

posicionamento das equipas da CIMBB nos casos em que o risco de incêndio é muito elevado e/ou

máximo, tendo sido entendimento unanime que nestes casos as equipas devem estar em vigilância nos

denominados “Locais Estratégicos de Estacionamento”.

—- 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 7/2022 de 02 de junho 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 Vice-Presidente do Município de Vila Velha de Ródão por não ter estado presente na

reunião n.2 7/2022.
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2. Serviços prestados entre 27 de maio a 01 de julho de 2022— ratificação ----

Sobre este assunto, o Presidente, apresentou a Informação n.9 181/2022/RS, dando conhecimento

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

período de 27 de maio e 01 de julho 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.2 181/2022/RS.

3. Protocolo de manutenção das torres do sistema de videovigilância florestal entre a CIMBB e a

ANEPC— ratificação — —

---Sobre este assunto, o Presidente referiu que considerando a proposta de colaboração entre a ANEPC

e a CIMBB para o financiamento dos custos de manutenção do sistema de apoio à decisão, ou seja, o

sistema de videovigilância florestal, os tempos apresentados, e porque não havia custos para a

dimensão da CIM, procedeu à assinatura do protocolo, trazendo agora ao Conselho Intermunicipal a

proposta de ratificação do mesmo.

Colocado o assunto a votação, e considerando o apoio envolvido à CIMBB, a proposta de ratificação

foi aprovada por unanimidade.

4. Protocolo Fundo Ambiental/CIM — RecolhaBio —

Sobre este assunto, o Presidente apresentou a proposta de protocolo de colaboração entre a CIMBB

e o Fundo Ambiental, para a atribuição de competências à CIM de um “organismo intermédio” na

análise e gestão de candidaturas que os municípios vão poder apresentar à RecolhaBio, uma iniciativa

que pretende apoiar projetos de recolha seletiva de biorresíduos.

—- Referiu, que no caso da região da Beira Baixa, o aviso será na ordem dos 533.000€, e que podem ser

apoiados desde a aquisição de serviços, equipamentos, ações de sensibilização, entre outras.
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Após um período de debate e não existindo dúvidas, a proposta de protocolo a assinar com o Fundo

Ambiental foi 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, que se anexa à presente ata, foi

aprovada por unanimidade.

5. Associação Plataforma Nacional de Turismo— adesão —---

Sobre este assunto, o Presidente apresentou a proposta de adesão à Associação Plataforma Nacional

de Turismo, na modalidade de “aliado”, explicando as condições da mesma, as vantagens da adesão

tendo em consideração os documentos enviados com a ordem de trabalhos.

Após um período de debate, e não existindo dúvidas, o Presidente colocou a proposta de adesão a

votação tendo sido aprovada por unanimidade.

6. Transporte Público de Passageiros na Beira Baixa —----- — —

Sobre o tema dos transportes, o Presidente referiu que o processo de preparação do concurso

público com vista à concessão do transporte público de passageiros, estava atualmente em fase de

encerramento da rede que será colocada a concurso e que estaríamos em condições de avançara para a

vertente económica, referindo que para isso seria importante fechar alguns detalhes da rede e

considerando o trabalho já desenvolvido, decidir sobre a pertinência ou não de manter uma decisão tida

em tempos sobre o número de lotes que o concurso deverá ter, uma vez que a decisão do Conselho foi

de ter 3 lotes (Lote de Idanha-a-Nova/Penamacor; Lote de Proença-a-Nova/Vila Velha de Ródão; Lote

carreiras lntermunicipais e Inter-regionais).

Continuou referindo que considerando o estudo feito pelos serviços da CIM, a realização do concurso

com 2 lotes apenas poderia trazer ganhos de eficácia e eficiência no sistema, resultando em ganhos

económicos para a CIM e para os Municípios.

Assim, e após um período de discussão, foi aprovado por unanimidade que o concurso deveria ter
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apenas 2 lotes e não 3 conforme foi deliberado em reunião de Conselho Intermunicipal de junho de

2021.

7. Relatório final do procedimento de Concurso Público “BBDIGITAL - BEIRA BAIXA DIGITAL —

Reengenharia e Desmaterialização de Processos”

Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente apresentou o relatório final de ordenação de

propostas relativo ao concurso público lançado pela CIMBB para a reengenharia de desmaterialização

de processos no âmbito da candidatura Beira Baixa Digital cofinanciada pelo Centro 2020, bem como a

minuta de contrato a assinar com a entidade adjudicatária, explicando resumidamente o relatório,

nomeadamente em relação às entidades que apresentaram propostas, valores, ocorrências decorrentes

do relatório preliminar, proposta adjudicada, entre outros.

Colocada a votação, foi aprovado por unanimidade o relatório final do de Concurso Público

“BBDIGITAL - BEIRA BAIXA DIGITAL — Reengenharia e Desmaterialização de Processos”, bem como a

minuta de contrato a adotar.

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.

8. Relatório final do procedimento de Concurso Público “Aquisição de serviços para eliminação

de ninhos de Vespa Velutina”

Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente apresentou o relatório final de ordenação de

propostas relativo ao concurso público lançado pela CIMBB para a aquisição de serviços para a

eliminação de ninhos de vespa asiática no âmbito da candidatura Beira Baixa Previne e Combate,

cofinanciada pelo POSEUR, bem como a minuta de contrato a assinar com a entidade adjudicatária,

explicando resumidamente o relatório, nomeadamente em relação às entidades que apresentaram

propostas, valores, ocorrências decorrentes do relatório preliminar, proposta adjudicada, entre outros.
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Colocada a votação, foi aprovado por unanimidade o relatório final do Concurso Público “Aquisição

de serviços para eliminação de ninhos de Vespa Velutina”, bem como a minuta de contrato a adotar.

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.

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 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 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 Co unid .p~~termu :.;~al da Beira Baixa,

(ioão~-entura Grilo d~ Meio Lobo)

O Secretário,

~O~A4ÁL~~
(Pedro Miguel Martins Dias)


