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ATA NA 9/2022

DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA QUATRO DE AGOSTO DE DOIS MIL E

VINTE E DOIS

Ao quarto dia do mês de agosto 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;

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

em substituição do 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;--
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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 intermunicipai da Beira Baixa, João Manuel Ventura

Grilo de Meio Lobo, adiante designado de Presidente, nos termos da convocatória realizada a 29 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 8/2022 de 07 de julho de 2022

2. Serviços prestados entre 02 e 31 de julho de 2022— ratificação

3. Alteração n.° 3 ao orçamento da CIMBB 2022

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

rodoviário de passageiros — 2~ semestre de 2022

5. Minuta de contrato interadministrativo entre a CIMBB e a CIMBSE no âmbito do concurso público

para concessão de Transporte Público de Passageiros na área da Beira Baixa

6. Abertura do Procedimento de Concurso Público para a concessão do serviço público de transporte

de passageiros no território da CIMBB

7. Termos de referência do procedimento de conceção para a elaboração do projeto de recuperação

do edifício da antiga Colónia de Férias na Areia Branca na Lourinhã

8. Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho (m/f)

na carreira e categoria de Técnico Superior licenciado em Direito

9. Plano de formação para a C1M Beira Baixa no âmbito da candidatura Formação Profissional para a

Administração Pública

10. Protocolo de parceria entre a CIMBB e o AE Amato Lusitano

11. Outros assuntos.
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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 estava presente Célio Silva, Gestor de Cliente dos

CTT, para fazer uma breve apresentação dos serviços que os crr têm e que podem disponibilizar à CIM e aos

municípios, tendo realizado essa mesma apresentação e onde foram discutidas algumas lacunas nos serviços

realizados pelos crr às populações da região da Beira Baixa, tendo sido aproveitado o momento pelos

senhores Presidentes para demonstrar esse mesmo descontentamento. — —--—--— —

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

ordemdodia.

B-OrdemdoDia; —

1. Ata da reunião n.2 8/2022 de 07 de julho 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.

2. Serviços prestados entre 02 e 31 de julho de 2022— ratificação ---—

Sobre este assunto, o Presidente, apresentou a Informação n.2 201/2022/RS, dando conhecimento

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

período de 02 e 31 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.9 201/2022/RS.
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3. Alteração n.2 3 ao orçamento da CIMBB 2022 — —

---Sobre este assunto, o Presidente apresentação a proposta de alteração n.2 3 ao orçamento da CIMBB

para 2022, referindo que a mesma visa o reforço de rubricas como os “outros trabalhos especializados”

e “outros serviços”, bem como o ajustamento de rúbricas dentro das GOP/projetos de Sapadores

Florestais, Gestão de Redes de Transportes e Património Natural da Beira Baixa, conforme é

apresentado nos mapas partilhados com os presentes.

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

rodoviário de passageiros — 22 semestre de 2022 —

Sobre este assunto, o Presidente apresentou a minuta de contrato para a atribuição de compensação

no âmbito da implementação dos serviços essenciais no 2.~ semestre de 2022.

No entanto, antes de avançar para a sua discussão, referiu que sobre este assunto importava discutir

alguns pormenores, nomeadamente se o mesmo poderia abranger só os serviços intermunicipais, como

até agora, e/ou incluir também os serviços municipais dos municípios com competências delegadas.

Ainda sobre este contrato e dependente da primeira decisão, estaria o prazo do mesmo que pode

ser até 31/12/2022 caso seja só para os serviços intermunicipais ou até junho se abranger os serviços

municipais de forma a assegurar o período escolar. Por fim, com estas decisões poderia estar em causa

rever a compensação dada pelo operador.

Assim, após um período de discussão, foi deliberado por unanimidade aprovar a assinatura do

contrato de compensação com a RBI para o 2.~ semestre, que o mesmo contemplasse os serviços

intermunicipais e municipais e que abrangesse apenas o 2.~ semestre de 2022, concluindo o mesmo a

31/12/2022.
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Foi ainda referido, que caso houvesse necessidade, poderia avançar, havendo lugar a ratificação na

reunião de Conselho Intermunicipal de setembro de 2022.

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. Minuta de contrato interadministrativo entre a CIMBB e a CIMBSE no âmbito do concurso

público para concessão de Transporte Público de Passageiros na área da Beira Baixa

Sobre este assunto, o Presidente propôs que uma vez que não existindo alterações relevantes na ree

a concurso relativamente ao primeiro contrato interadministrativo já assinado com aquela CIM, se

deveria manter o mesmo no âmbito do concurso público para concessão de Transporte Público de

PassageirosdaBeiraBaixa.

Após um período de debate, e não existindo dúvidas, a proposta do Presidente foi aprovada por

unanimidade.

6. Abertura do Procedimento de Concurso Público para a concessão do serviço público de

transporte de passageiros no território da CIMBB —

---Sobre este assunto, o Presidente, apresentou a proposta convite, programa de procedimento e

respetivos anexos, que fazem parte do concurso público para concessão do serviço público de

transporte de passageiros por modo rodoviário na Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (RJSPTP),

incluindo a rede a concessionar, bem como os estudos económico-financeiro que consolida o preço base

do mesmo.

---Após um período de discussão, a proposta apresentada foi submetida a votação tendo sido aprovadas

por unanimidade, as peças processuais para o Concurso Público para a concessão do serviço público de

transporte de passageiros no território da CIMBB.

Foi ainda deliberado por unanimidade remeter o documento para emissão de parecer vinculativo à

Autoridade da Mobilidade e dos Transportes - AMT.
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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. Termos de referência do procedimento de conceção para a elaboração do projeto de

recuperação do edifício da antiga Colónia de Férias na Areia Branca na Lourinhã

Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente apresentou uma proposta com os termos de

referencia do concurso para a recuperação do edifício da Antiga Colónia Balnear da Areia Branca na

1.ourinhã, enviada aos municípios com os documentos de suporte à reunião.

Após um período de debate sobre a proposta apresentada, foi deliberado por unanimidãde, antes de

se proceder a uma decisão definitiva sobre os pressupostos, reunir com a ordem dos Arquitetos,

entidade que está a dar apoio técnico-jurídico à CIMBB neste processo.

Neste contexto, o Presidente deu por encerado este ponto da ordem de trabalhos.

8. Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho

(m/f) na carreira e categoria de Técnico Superior licenciado em Direito

Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente a proposta 018/2022/RS relativa à abertura

de um posto de trabalho na área do direito para o quadro de pessoal da CIMBB nos termos do definido

na proposta, justificando o mesmo no contexto das necessidades correntes de trabalho da comunidade

e da importância que este quadro técnico terá no dia a dia.

Após um pequeno período de debate a proposta foi colocada 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, que se anexa à presente ata,

foi aprovada por unanimidade.
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9. Plano de formação para a CIM Beira Baixa no âmbito da candidatura Formação Profissional

para a Administração Pública

Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente apresentou o Plano de formação definido e

aprovado no âmbito da candidatura ao CENTRO 2020, referindo que a discussão deste ponto na ordem

de trabalhos tem especialmente como objetivo comprometer e envolver os municípios na boa execução

da candidatura, na boa promoção do plano nas suas câmaras municipais, por entre os seus

colaboradores. Mais acrescentou que este plano é muito ambicioso, terá que ser desenvolvido até abril

de 2023 e, por obrigações do aviso de concurso está muito direcionado para a transformação digital e a

modernização administrativa. Neste contexto pediu a cada um dos municípios que identificasse um

interlocutor técnico para articular com os serviços da CIMBB na boa execução e disseminação da

informação.

Não existindo dúvidas, foi deliberado por unanimidade, que cada município iria identificar no mais

curto espaço de tempo o seu interlocutor, logo após a receção de um pedido a ser feito pelos serviços

intermunicipais ainda no decorrer do mês de agosto.

10. Protocolo de parceria entre a CIMBB e o AE Amato Lusitano

Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente apresentou o protocolo entre a Comunidade

Intermunicipal e o Agrupamento de Escolas Amato Lusitano, no âmbito da candidatura à construção do

Centro Tecnológico de Informática financiado pelo PRR e que aquele agrupamento está a preparar para

submeter a financiamento.

---Após um período de debate sobre a criação de Centros Tecnológicos e deste aviso em específico, no

qual foi salientado a posição conjunta que as CIM apresentaram ao Secretário de Estado da Educação

aquando da sua apresentação o Presidente colocou o protocolo 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.
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Colocada a votação, a proposta de minuta de ata relativa a este Ponto, que se anexa à presente ata,

foi aprovada por unanimidade.

11. 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

Intermunicipai. Eram cerca das treze 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 o unid .~termu r’~~ da Beira Baixa,

a
“‘ .$~ei Ventura Grilo de Meio Lobo)

tário,
)
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(Pedro Mi: ei Martins Dias)


