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CIMBB
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
BEIRA DAIXA

ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL
Ata da reuniäo fl.9 7/2020

reconhecendo o trabaiho desenvolvido neste tempo de pandemia, pelos autarcas da comunidade

intermunicipal e pelo governo nacional

Entrando no perlodo da Ordem do Dia, informou a assembleia da solicitação da comunidade

intermunicipal em alterar a ordem de trabaihos, para que o “Concurso PUblico para a concessão do

serviço pübiico de transporte de passageiros no territOrio da CIMBB”, seja apresentado no início da

reunião, aproveitando a disponibilidade do professor Figueira de Sousa para esciarecer os membros

da assembleia

Havendo acordo por parte da assembleia para esta alteraçâo, a ordem de trabaihos ficou assim

definida

1) Concurso Püblico para a concessão do serviço püblico de transporte de passageiros no território

da C1MBB;

2) Informaçäo sobre a Atividade da Comunidade Intermunicipal no periodo de 1 de malo a 30 de

novembro de 2020;

3) Leitura e aprovaçäo da ata da reuniäo fl.2 6, de 29 de maio de 2020;

4) Assunção de compromissos plurianuals de 2020— ratiflcaçâo;

5) Proposta de comparticipaç~o dos municipios para o ano 2021;

6) Discussão e votaçao do mapa de pessoal 2021;

7) Discussâo e votaçâo do piano de actividades e orçamento 2021;

8) RelatOrio sobre a execuçäo orçamental 1.9 semestre 2020 CIMBB;

9) Descentralizaçâo de competéncias na CIMBB;

10) Outros assuntos

Ponto 1 - Concurso Püblico para a concessâo do servico püblico de transporte de passageiros no

território da CIMBB

Após confirmar 0 envio e a receçâo da proposta fl.2 040/2020/RS, de 4 de dezembro, o presidente

da mesa deu a palavra ao presidente do conseiho intermunicipal

Na sua intervençao, o presidente da CIMBB manifestou o seu agrado peias palavras eiogiosas do

presidente da mesa para com a atividade da comunidade intermunicipal, e endereçou paiavras de

apreço a todos os autarcas, pelo trabaiho desenvolvido em apoio as familias e as empresas, em
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tempos de pandernia. Terminou a sue intervenç3o agradecendo ao professor Figueira de Sousa o seu

trabalho e a colaboraçào que tern tido corn a comunidade intermunicipal na area dos transportes

Solicitando ao presidente da rnesa para intervir, o secretãrio executivo, após curnprimentar a

assembleia, agradeceu as palavras de apreço do presidente da rnesa para corn a atividade da

comunidade intermunicipal, e cornprometeu-se a dar disso conhecirnento aos funcionários e

colaboradores. Sobre o ponto em discussâo, esclareceu que se trata de solicitar autorização a
assernbleia interrnunicipal para urna despesa plurianual, corn vista a concessâo do serviço püblico de

transporte de passageiros no território da CIMBB, por um periodo de cinco anos, corn o preço base

de 2.298.085,00€, expondo urn histórico do processo da comunidade intermunicipal enquanto

Autoridade de Transportes, e inforrnando a assernbleia que este processo exigiu a CIMBB 0

estabelecimento de assessorias corn consultoras para o planeamento da rede, para o estudo

econornico e pare as questoesjuridicas

A intervençao do professor Figueira de Sousa, responsãvel pelo planeamento da rede, procurou

esciarecer a assembleia das caraterIsticas do concurso para a rede, de âmbito interrnunicipal, inter-

regional e municipal dos municipios que delegaram essa competencia na cornunidade intermunicipal.

lnformou a assernbleia que, tendo ern consideraçâo o territOrio, o valor base do concurso foi

estabelecido através do cálculo de um valor de compensacäo para o serviço pUblico de 49 céntimos

por quilOrnetro, nào obstante haver exigéncias corno, por exernplo, nâo se pretender autocarros em

circulação com mais de 18 anos, estes estarem equipados com ar condicionado, e estar previsto urn

sisterna de inforrnação ao publico no interior dos autocarros e nas paragens

Neste ponto, o presidente da mesa, reconhecendo a dificuldade que ternos na area dos

transportes na nossa regi~o, e rnanifestando seu agrado corn a melhoria das condiçöes previstas na

circulaçäo, solicitou o esclarecimento suplernentar sobre o valor da compensaçäo

Em resposta, o professor Figueira de Sousa esclareceu que se trata efetivarnente de urn valor de

cálculo para a compensaçâo, a que acresce para o operador o valor a receber pelos passageiros

Solicitando ao presidente da mesa para intervir, José Alberto Moreira Duarte solicitou o

esclarecimento suplementar ao professor Figueira de Sousa, tendo sido esclarecido

Solicitando ao presidente da rnesa para intervir, Francisco Manuel Pombo Lopes, lembrou as

dificuldades do serviço püblico de transportes na nossa região, que a tornam um rnercado pouco
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apetecivel para os operadores comercials, pelo que se deve assurnir a perspetiva do interesse

pUblico, manifestando o seu agrado corn a meihoria da qualidade do serviço a prestar.

Não havendo pedidos dos membros da assemblela para intervençâo ou esciarecimentos a

prestar, o presidente da mesa colocou a votaçâo a proposta fl.9 040/2020/RS, de 4 de dezembro, do

presidente do conseiho intermunicipal, para a assuncâo da despesa plurianual inerente ao Concurso

Püblico para a concessâo do serviço páblico de transporte de passageiros no territorio da CIMBB,

tendo sido a proposta aprovada por unanimidade. Dada a necessidade de se dar iniclo imediato a
deliberação tomada, fol proposto que se votasse a deliberação em minuta, preenchendo o

formulário elaborado pelos serviços para esse efeito. Colocada a votaçäo a proposta, que se anexa a
presente ata, a deliberação em minuta foi aprovada por unanimidade

Ponto 2- Inforrnação sobre a Atividade da Comunidade Intermunicipal no periodo de ide malo a

30 de novembro de 2020;

Após confirmar o envio e a receçâo do respetivo docurnento a todos os rnernbros da assemblela,

o presidente da mesa deu a palavra ao presidente do conseiho iritermunicipal

Na sua interverição, o presidente do conselho intermunicipal começou por referir que o

documento em apreciaçâo e bastante exaustivo, pelo que destacou apenas alguns pontos, a saber, a

area dos transportes, onde a assembleia acabou de aprovar o concurso para a concessão do serviço

püblico, a atividade das brigadas dos sapadores florestais, que constitui urn grande esforço da

comunidade intermunicipal, o projeto do “Beira Baixa: 3 Dias. 3 Experiências”, pela sua visibilidade e

na promoção do territOrio mesrno ern tempos de pandemia, a prornoção do sucesso escolar, a

valorizaçao do queijo, onde a CIMBB entra ern parceria com as CIM Regiâo Coimbra, CIM Beiras e

Serra da Estrela e CIM Viseu-Dâo-Lafoes, e o “Planeamento da Rede Educativa e de Formaçäo

Profissional”. Terminou a sua iritervençâo referindo os valores de execuçâo orçamental, de receita e

despesa, que revelam, na sua opiniäo, bons indicadores da atividade da comunidade intermunicipal.

Solicitando ao presidente da mesa para intervir, o secretário executivo destacou as seguintes

atividades no periodo em analise: I) “Beira Baixa: 3 Dias. 3 Experiências”, lembrando a assernbleia

que em 9 de abril foi Iançada a plataforma www.beirabaixatour.pt, tendo ate hoje 240.000

visualizaçoes, e inforrnando que durante o mês de agosto na regiâo centro, a Beira Baixa teve a 2.~

meihor taxa de ocupacâo; ii) “Beira Baixa 3AC”, com os trabaihos em execução, que contempla
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medidas fIsicas de adaptacão as alteraçoes climáticas corn impacto direto no territOrio da Beira

Baixa, propondo a limpeza seletiva do interior do leito de 6 linhas de água e suas rnargens, assim

como a recuperaç~o biofisica e integração paisagIstica de galerias ripIcolas, e tendo a CIMBB

solicitado a prorrogação do prazo de execuçâo ate 31 de marco de 2021; iii) “Get In Business —

Empreendedorismo em Territorios de Baixa Densidade”, urn projeto em parceria corn a Associaçäo

Empresarial da Beira Baixa (AEBB) e a CIM Alto Alentejo, que pretende incrementar o

empreendedorismo de qualidade e potenciar oportunidades de negOcio mais dinâmicas e

inovadoras, induzindo a geraçâo de novas ideias e novas empresas intensivas em tecnologia e

conhecimento, e que se encontra ern fase de execução, tendo sido prorrogado ate final de marco de

2021; iv) a aprovaçâo do projeto VESPRA (Vulnerable Elements in Spain and Portugal and Risk

Assessment), um projeto vocacionado para criar urn sistema de avaliaçâo e anãlise de riscos

transfronteiriços e o irnpacto dos mesmos no territOrio, em que a CIMBB se integra numa equipa de

trabalho ibérica, da qual fazern parte a Meteogrid, de Espanha, que coordena o projeto, a Associação

para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial, de Portugal, o Servicio de Prevención y

ExtinciOn de lncêndios Florestales de Extrernadura (INFOEX), de Espanha, a Universidade de Aveiro,

de Portugal, e a Universidad Politecnica de Cataluna, de Espanha

Solicitando ao presidente da mesa para intervir, Victor Manuel Lopes Bairrada, apes saudar todos

os presentes, fez uma apreciaçào muito positiva de toda a execuçâo da CIMBB no perIodo em

análise

Solicitando ao presidente da mesa para intervir, José Alberto Moreira Duarte, referiu alguns

problemas na documentaçäo recebida para esta reuniao, questionando 0 relatado sobre a situação

do ensino profissional e acerca do trabalho realizado pelo Instituto Politecnico de Castelo Branco

(IPCB), tendo sido esclarecido pelo o presidente do conselho intermunicipal e o secretário executivo..

No que respeita ao “Estudo DiagnOstico de Aprofundamento Regional”, desenvolvido pelo IPCB,

informou que poderá ser tornado püblico logo que terminado

Solicitando ao presidente da mesa para intervir, Pedro Miguel Mateus CustOdio, afirrnou n~o se

rever inteiramente nas palavras do presidente da assembleia, no que respeita a atividade em geral

da CIMBB, congratulou-se corn a iniciativa corporizada pelo “Beira Baixa 3AC”, e sugeriu que seria

importante, no que respeita as brigadas dos sapadores florestais, haver urna visâo dos custos
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associados e da relaç~o custo-beneficlo dos trabaihos, a fim de se evitar uma competição desleal

corn a iniciativa privada para a mesmo trabaiho

Em resposta, o presidente da CIMBB saiientou que as brigadas nâo se dedicam exclusivamente a

trabaihos de silvicultura preventiva mas também, durante o perIodo crItico de incendios, a acöes de

vigilância armada, durante o qual foram mobilizadas pelo instituto de Conservaçäo da Natureza e

Florestas (ICNF) para várias ocorrências, conforrne descrito no relatOrio

Em resposta, a secretário executivo intermunicipal manifestou a disponibilidade para se fazer a

estudo solicitado pelo Pedro Miguel Mateus CustOdio

Nâo havendo outras intervençöes da assembleia, o presidente da mesa deu este ponto por

encerrado

Ponto 3- Leitura e aprovaçào da ata da reuniâo fl.2 6, de 29 de maio de 2020;

Apes confirmar o envio e a receçâo da documentação enviada aos mernbros da assembleia, o

presidente da mesa questionou a assembleia sobre alguma alteraçâo a introduzir, e não havendo

intervençöes colocou este ponto a votaçao, que foi aprovado por todos Os mernbros da assembleia,

com a abstencâo de Antonio Sousa Lisboa, Pedro Miguel Mateus CustOdia, e José AntOnio Tavares

Branco, que nâo estiverarn presentes na reunião de 29 de maio de 2020

Ponto 4- Assuncâo de compromissos plurianuais de 2020— ratificacao;

Apos confirmar o envio e a receçâo da proposta n.2 039/2020/RS, de 4 de dezembro, do

presidente do conseiho intermunicipal, o presidente da mesa deu a palavra ao presidente do

conseiho intermunicipal, que soiicitou a intervençao do secretärio executivo

Na sua intervenção, Helder Henriques enumera algumas das despesas referidas no docurnento

identificado, que decorrem dos projetos em que a CIMBB estä envolvida, como a assessoria na area

de acompanhamento, rnonitorização e avaliaçäo de intervençoes ern linhas de água, a assessoria

técnica para a capacitação da CIMBB corno autoridade de transportes, a prestaçâa de serviços para a

elaboraçâo do Piano lnterrnunicipal de Adaptaçäo as Alteraçoes Clirnáticas da Beira Baixa

Não havendo pedidos dos mernbras da assembiela para intervenç5o ou esciarecimentos a

prestar, o presidente da mesa colocou a votação este ponto, tendo sido a proposta aprovada por

unanimidade
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Ponto 5- Proposta de comparticipaçäo dos municipios para 0 ano 2021;

ApOs confirmar 0 envio e a receçäo da proposta fl.9 033/2020, de 30 de outubro, do secretário

executivo, o presidente da mesa deu a palavra ao presidente do conseiho intermunicipal

Na sua intervençäo, o presidente da cornunidade intermunicipal inforrnou a assembiela que 0

valor da comparticipaçäo anual se mantérn igual ao ano anterior, e que 0 cálculo das quotas tern em

consideração o valor previsto nas transferências do Fundo de Equilibrio Financeiro para as autarquias

da Beira Baixa, conforrne o orçamento de estado para 2021

Nào havendo pedidos dos membros da assembleia para intervenção ou esclarecimentos a

prestar, o presidente da mesa colocou este ponto a votaçäo, que foi aprovado por unanimidade.

Dada a necessidade de se dar inicio imediato a deiiberaçäo tomada, foi proposto que se votasse a

deliberaçao ern rninuta, preenchendo o formulário elaborado pelos serviços para esse efeito.

Colocada a votação a proposta, que se anexa a presente ata, a deliberaçâo ern rninuta foi aprovada

por unanirnidade

Ponto 6- Discussâo e votacäo do mapa de pessoal 2021;

ApOs confirmar o envio e a receção do documento respetivo, 0 presidente da rnesa deu a palavra

80 presidente do conselho intermunicipal, que solicitou a intervençäo do secretário executivo

Na sua intervençâo, o presidente da comunidade interrnunicipal informou a assemblela que,

ernbora a CIMBB tenha processos de recrutamento em curso, Os lugares jã estavam previstos, pelo

que não ha alteraçâo ao quadro do pessoal de 2020

Näo havendo pedidos dos membros da assernbleia para intervenção ou esciarecimentos a

prestar, o presidente da mesa colocou este ponto a votação, que foi aprovado por unanimidade.

Dada a necessidade de se dar inicio imediato a deliberaçâo tomada, foi proposto que se votasse a

deliberaçäo em rninuta, preenchendo o formulário elaborado pelos serviços para esse efeito.

Colocada a votaçao a proposta, que se anexa a presente ata, a deiiberaçäo em minuta foi aprovada

por unanirnidade

Ponto 7- Discussâo e votaçâo do piano de atividades e orçamento 2021;

ApOs confirmar 0 envio e a receçäo do documento respetivo, 0 presidente da mesa deu a paiavra

ao presidente do conseiho intermunicipal, que soiicitou a intervençâo do secretário executivo
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Na sua intervençäo, Helder Henriques inforrnou que o piano de atividades e orçamento se

subdivide na gestâo corrente e na irnplernentaçäo de projetos. Em reiação as atividades de gestão

corrente, ternos o financiamento da estrutura técnica da CIMBB, responsãvel pela análise de

candidaturas, a responsabilidade da CIMBB enquanto autoridade de transportes, o gabinete técnico

florestal intermunicipal e a articulaçäo corn os gabinetes municipais, as brigadas de sapadores

florestais, e a remodelação da sede da CIMBB. Nas atividades de irnplernentaç~o de projetos, ternos

o “GET IN BUSINESS — Empreendedorismo em TerritOrios de Baixa Densidade”, o encerramento do

“Beira Baixa Cultural” (fase 1), o “Beira Baixa: 3 Dias. 3 Experiências”, o “Beira Baixa 3AC”, a

“Formaçâo de Püblicos Estratégicos”, o “Erasmus+”, 0 “VESPRA”, 0 “PIano lnterrnunicipal de

Adaptaçâo as Alteraçoes Clirnáticas da Beira Baixa” (PIAAC BB). No que respeita a iniciativas em fase

de candidaturas, destacou o “Pianos lntegrados e lnovadores de Combate ao Insucesso Escolar” (fase

2 do PIICIE), o Beira Baixa Cultural (fase 2), o “Bike to work”, o Apiturismo. No conjunto ternos urn

orçarnento aproximado de 3.5 Milhöes de euros, entre receitas e despesas, corn receitas

provenientes de cârnaras municipais, adrninistraçao central, fundo arnbientai, e das candidaturas co

financiadas, e despesas para financiarnento do corpo técnico, manutençao das brigadas de sapadores

florestais, e Assessorias para o desenvolvirnento de projetos

ApOs confirrnar a intervenç~o do secretário executivo, o presidente da mesa deu a palavra aos

rnernbros da assernbleia

Na sua intervenção, Victor Manuel Lopes Bairrada, questionou a CIMBB sobre a situaçâo da antiga

ColOnia de Férias na Praia da Areia Branca, a fase 2 do PIICIE, as Aiteraçoes clirnàticas

Em resposta, o presidente do conselho intermunicipal informou a assernbieia que, no que

respeita a antiga ColOnia de Férias na Praia da Areia Branca, o conselho interrnunicipal decidlu não

alienar o patrimOnio e procurar urna forma de proceder a sua recuperação

Ern resposta a Victor Manuel Lopes Bairrada, o secretãrio executivo procurou esclarecer sobre 0

que estã previsto para a fase 2 do PIICIE, que estã em fase de candidatura. Sobre as alteraçoes

climáticas, aproveitou para informar a assembleia que a CIMBB editou o “Bosque da Alegria”, de José

Dias Pires, corn ilustraçoes de Sofia Barroso, que pode ser levantado no final da reunião pelos

membros da assembleia

Na sua intervenção, José Alberto Moreira Duarte, questionou a CIMBB sobre a existência de urn

reiatório da execuçâo da fase 1 do PIICIE
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Em resposta, o secretãrio executivo informou a assembleia do trabaiho realizado pelo 1PCB,

“Monitorizaç~o do Piano integrado e inovador de Combate ao insucesso Escolar”

Não havendo outros pedidos dos membros da assembieia para intervençâo ou esciarecimentos a

prestar, a presidente da mesa colocou o piano de atividades e orçamento 2021 a votação, que fol

aprovada par unanimidade. Dada a necessidade de se dar iniclo imediato a deiiberaçâo tomada, foi

proposto que se votasse a deiiberação em minuta, preenchendo a formuiário elaborado pelos

serviços para esse efeito. Coiocada a votaç~o a proposta, que se anexa a presente ata, a deliberaçâo

em minuta foi aprovada por unanimidade

Ponto 8- Reiatorio sobre a execucâo orcamentai 1.~ semestre 2020 C1MBB;

0 Presidente da Mesa, apOs confirmar o envio e a receç5o do respetivo documento, deu a paiavra

ao presidente da comunidade intermunicipai, que solicitou a intervenção do secretário executivo

Na sua intervenção, Helder Henriques recorreu ao texto do “Reiatório sobre a Execuçâo

Orçamentai da Comunidade Intermunicipai da Beira Baixa, referente ao 1.~ semestre de 2020, da

Rosa Lopes, Gonçalves Mendes & Associados SROC, Ld.~”, onde se refere que “considerando os

valores, e sua evoluçäa, expianados na anãlise precedente, a CIMBB, tendo em conta a especificidade

a sua atividade, nâo obstante as dificuidades resuitantes da pandemia COV1D-19, regista urn

desempenho econórnico positivo, associado a uma estrutura financeira sOlida e a uma elevada

rquidez.”

Näo havendo quaisquer pedidos de esciarecimento dos rnernbros da assemblela, o Presidente da

Mesa deu este ponto par encerrado

Ponto 9- Descentraiizacâo de competências na C1MBB;

ApOs confirmar a envio e a receçâo da proposta n.2 037/2020/PD, de 27 de novembro, do

presidente do conseiho intermunicipai, aprovada na reuniâo fl.9 15/2020, de 3 de dezernbro, do

conseiho intermunicipal, o presidente da mesa deu a paiavra ao presidente do conseiho

intermunicipal

Na sua intervenção, o presidente fez o enquadramento do tema da descentraiizaçäo de

competencias, já discutido na reuniâo fl.9 4 da assembieia intermunicipai, extraordinária, de26 de

junho de 2019, informando a assembieia da decisão do conseiho intermunicipal, no sentido de nâo
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pretender exercer as competencias previstas nos Decreto-Lel fl.2 23/2019 — Dominio da Saüde,

Decreto-Lel n.2 21/2019 — Dominlo da Educaçâo, e Decreto-Lel fl.2 55/2020 — Dominio da Ação Social,

no anode 2021

Näo havendo pedidos dos membros da assembleia para intervençâo ou esciarecimentos a

prestar, o presidente da mesa colocou a proposta n.9 037/2020/PD, de 27 de novembro, do

presidente do conseiho intermunicipal a votaçäo, sobre a descentralizaçâo de competencias na

CIMBB, que foi aprovado por unanimidade. Dada a necessidade de se dar iniclo imediato a
deliberação tomada, foi proposto que se votasse a deliberaç~o em minuta, preenchendo 0

formulário elaborado pelos serviços para esse efeito. Colocada a votaçäo a proposta, que se anexa a
presente ata, a deIiberaç~o em minuta foi aprovada por unanimidade

Ponto 10- Outros assuntos

Neste ponto, 0 presidente da mesa deu a palavra aos membros da assembleia para o que

entendessem expor

Na sua intervençäo, Francisco José Pires Abreu Esteves, embora admitindo ser prãtica comum 0

envio da diversa informaçäo sob formato digital, reconhece que, no seu caso pessoal, a consulta e o

estudo da documentação enviada para ser apreciada nas reuniöes da assembleia intermunicipal, se

tornaria mais facilitada se a comunidade intermunicipal Ihe facultar o envio em formato de papel da

respetiva documentaçâo

Em resposta a Francisco José Pires Abreu Esteves, o presidente da comunidade intermunicipal e o

secretário executivo manifestaram disponibilidade para imprimir em papel os documentos a apreciar

nas reuniöes da assembleia intermunicipal, para Os membros que o solicitarem atempadamente

Solicitando ao presidente da mesa para intervir, José Alberto Moreira Duarte e AntOnio Tavares

Pinto Carmona Mendes, apoiam a solicitação de Francisco José Pires Abreu Esteves
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ENCERRAMENTO

N~o havendo mais assuntos a tratar, o presidente da mesa agradeceu a presenca de todos Os

presentes, dando por encerrada a reuniäo as quinze horas e quarenta e cinco minutos. E para constar

se Iavrou e aprovou a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da mesa da assembleia

interm Un icipal

o presidente da assembleia intermunicipal

Joào Manu I Rijo Dionisio

0 vice-presidente da assemblela intermunicipal

e ro Miguel Mateus Custódio

o secretário da assembleia intermunicipal

~ /fl/Jd/r~
Francisco Manuel Pombo Lopes
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