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Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas, na sede

da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, no Edifício dos Emblemas em Castelo Branco, nos

termos da convocatória de catorze de junho de dois mil e vinte e um, procedeu-se à reunião número

nove, ordinária, da Assembleia Intermunicipal da CIMBB, do mandato 2017-2021

Presidiu à reunião o presidente da Assembleia Intermunicipal, João Manuel Rijo Dionísio,

acompanhado do vice-presidente, Pedro Miguel Mateus Custódio, e do secretário, Francisco Manuel

Pombo Lopes, tendo a reunião a seguinte ordem de trabalhos, préviamente enviada aos membros da

assembIeia~

A. Período de antes da ordem do dia

B. Ordem do dia

1) Informação sobre a Atividade da Comunidade Intermunicipal no período de 01 de dezembro de

2020 a 3Ode maio de 2021

2) Leitura e votação da ata da reunião n.2 7, de 17 de dezembro de 2020

3) Leitura e votação da ata da reunião n.2 8- extraordinária, de 14 de abril de 2021

4) Assunção de compromissos plurianuais — ratificação

5) Discussão e votação de Relatório de Prestação de Contas de 2020

6) Revisão n.2 2 ao orçamento para 2021

7) Outros assuntos

Compareceram à reunião os seguintes membros, eleitos pelas respetivas Assembleias Municipais:

Pela Assembleia Municipal de Castelo Branco

Leopoldo Martins Rodrigues

José Alberto Moreira Duarte

Maria Cristina Vicente Pires Granada

Francisco Manuel Pombo Lopes

Pela Assembleia Municipal de Idanha-a-Nova

João Manuel Rijo Dionísio

António Sousa Lisboa

Pela Assembleia Municipal de Oleiros

Pedro Miguel Mateus Custódio
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Rui Miguel Luís Silva

Pela Assembleia Municipal de Penamacor

Francisco José Pires Abreu Esteves

Hélio Miguel Elvas Crucho

Pela Assembleia municipal de Proença-a-Nova

Victor Manuel Lopes Bairrada

José António Tavares Branco

Pela Assembleia Municipal de Vila Velha de Ródão

Miguel António Martins Fradique

Estiveram ausentes

Pela Assembleia Municipal de Vila Velha de Ródão

António Tavares Pinto Carmona Mendes

Pela Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, adiante designada de CIMBB, estiveram

presentes, o presidente do conselho intermunicipal, Luís Miguel Ferro Pereira, o secretário executivo

intermunicipal, Helder Henriques, e os técnicos superiores da CIMBB, Rita Silva e João Hipólito

Verificando a existência de quórum, o presidente da assembleia intermunicipal declarou aberta a

sessão, começando por saudar todos os membros da assembleia. De seguida propôs o recurso ao

púlpito para as intervenções dos membros da assembleia, a fim de melhorar a qualidade da gravação

e a feitura da ata, e dado que esta poderá ser a última reunião do mandato desta assembleia,

informou que será proposto a aprovação em minuta dos pontos 5) Discussão e votação de Relatório

de Prestação de Contas de 2020, e 6) Revisão nA 2 ao orçamento para 2021, e a aprovação da ata da

reunião após consulta aos membros da assembleia por correio eletrónico e correio tradicional, a fim

de poder ser assinada pela mesa da assembleia deste mandato

Ponto 1 - Informação sobre a Atividade da Comunidade Intermunicipal no período de 1 de

dezembro de 2020 a 30 de maio de 2021;
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Após confirmar o envio e a receção do respetivo documento a todos os membros da assembleia,

o presidente da mesa deu a palavra ao presidente do conselho intermunicipal

Na sua intervenção, Luís Miguel Ferro Pereira começou por referir que o documento em

apreciação é muito completo no relato das atividades da comunidade intermunicipal, pelo que

destacou apenas alguns pontos. Em primeiro lugar, o Serviço Público de Transporte de Passageiros,

uma área complexa e exigente, que necessita de uma assessoria especializada, a prevenção de

incêndios, com duas equipas a trabalhar no terreno, e a promoção do sucesso escolar, com ações dos

municípios e da comunidade intermunicipal. Em todas as atividades e apesar de todos os

constrangimentos, considerou que a comunidade intermunicipal conseguiu adaptar-se e dar a

resposta adequada, situação espelhada no relatório de atividades

Neste ponto, o presidente da mesa da assembleia deu a palavra ao secretário executivo

Helder Henriques, em complemento à intervenção do presidente da comunidade intermunicipal

na área dos Transportes, referiu o MOVE-ME, uma aplicação que permite o acesso a um conjunto

diversificado e completo de informação sobre os horários e a rede de transporte público rodoviário e

ferroviário na sub-região da Beira Baixa, disponível nas plataformas Android e iOS, além da

implementação do PART 2021, e o ProTransp 2021. Sobre a restante atividade da CIMBB, em síntese,

referiu as seguintes: i) enquanto Organismo Intermédio, a análise de candidaturas de municípios e de

particulares, agora com o novo PAPN (Programa de Apoio à Produção Nacional); ii) o GTFI (Gabinete

Técnico Florestal Intermunicipal), que trabalha em proximidade com os Gabinetes Florestais

Municipais, a preparar o Plano Fogo Controlado Intermunicipal da Região da Beira Baixa, e uma

candidatura ao Aviso POSEUR-15-2021-02 — Concurso destinado à Deteção e Combate à Espécie

Exótica Invasora Vespa Velutina; iii) o trabalhos dos Sapadores Florestais; iv) o Beira Baixa: 3 Dias. 3

Experiências, e as ações de promoção do território; v) o Beira Baixa Cultural 1.0, em fase de

encerramento, referindo o livro “Beira Baixa sob perspetiva”, de Pedro Martins e Valter Vinagre,

editado pela CIMBB, e que foi distribuído a todos os membros da assembleia no início da reunião; vi)

o Beira Baixa Cultural 2.0, um programa em desenvolvimento, que prevê dois projetos artísticos

itinerantes, o primeiro sobre as “Invasões Francesas na Beira Baixa”, a apresentar durante o mês de

julho, e o segundo sobre a temática da “Água”, previsto em dezembro e janeiro; vii) o PIICIE 1.0

(Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar), em fase de encerramento; viii) o

PIICIE 2.0, e a distribuição de kits lúdico-pedagógicos sobre a Beira Baixa, aos agrupamentos
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escolares da região, no Dia da Criança, 1 de junho; ix) o Programa de Valorização Económica e

Territorial do Queijo na Região Centro; x) o GET IN BUSINESS - Empreendedorismo em Territórios de

Baixa Densidade, que terminou em março; xi) o Beira Baixa 3AC, também concluído em março; xii) a

Formação de Públicos Estratégicos, com ações em curso; xiii) o PIAAC-BB (Plano Intermunicipal de

Adaptação às Alterações Climáticas da Beira Baixa), que se encontra em execução, prevendo-se a

realização de um seminário no próximo mês; xiv) o BB Digital — Beira Baixa Região Digital; xv) o

SATDAP (Formação Profissional para a Administração Pública), candidatura já aprovada; xvi) o

“VESPRA (Vulnerable Elements in Spain and Portugal and Risk Assessment)”, em curso; xvii) o “Bike

To Work — Mobilidade Sustentável na Beira Baixa”; xviii) a participação na Rede de Espaços para

Coworking/Teletrabalho; xix) o PNAID (Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora),

uma iniciativa da Secretaria de Estado das Comunidades; xx) a candidatura “BIue Tourism”; xxi) a

candidatura “Beira Baixa — Natura”. A terminar a sua intervenção, sobre a situação financeira referiu

valores de execução à data de 31 de maio, com um nível de execução de 45,53% na Receita, e de

10,81% na Despesa, chamando a atenção para o valor da Despesa Comprometida, de praticamente

50%

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

prestar, o presidente da mesa declarou encerrado este ponto

Ponto 2— Leitura e votação da ata da reunião nA 7, de 17 de dezembro de 2020
Após confirmar o envio e a receção da documentação enviada aos membros da assembleia, o

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

intervenções colocou este ponto a votação, que foi aprovado por todos os membros da assembleia...

Ponto 3—Leitura e votação da ata da reunião n.2 8- extraordinária, de 14 de abril de 2021

Após confirmar o envio e a receção da documentação enviada aos membros da assembleia, o

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

intervenções colocou este ponto a votação, que foi aprovado por todos os membros da assembleia,

com a abstenção de Leopoldo Martins Rodrigues, Maria Cristina Vicente Pires Granada, Victor

Manuel Lopes Bairrada, José António Tavares Branco, e António Tavares Pinto Carmona Mendes, que

não estiveram presentes na reunião

1
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Ponto 4—Assunção de compromissos plurianuais - ratificação

Após confirmar o envio e a receção da documentação enviada aos membros da assembleia, a

Proposta n.2 028/2021/RS, de 11 de junho, o presidente da Mesa, deu a palavra ao presidente da

comunidade intermunicipal, que solicitou a intervenção do secretário executivo

Na sua intervenção, Hélder Henriques esclareceu que as despesas se relacionam com a realização

dos previstos seminários na implementação do PIAAC-BB, e com a aquisição de seguros

imprescindíveis ao funcionamento corrente da CIMBB

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

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

Ponto 5— Discussão e votação de Relatório de Prestação de Contas de 2020

O Presidente da Mesa, após confirmar o envio e a receção do respetivo documento, deu a palavra

ao presidente da comunidade intermunicipal

Na sua intervenção, Luís Miguel Ferro Pereira expôs os indicadores que considerou mais

relevantes, realçando o crescimento significativo das despesas com pessoal, decorrente da

contratação dos Sapadores Florestais

Solicitando ao presidente da mesa para intervir, Hélder Henriques realçou o esforço e dedicação

de todos os membros da equipa da comunidade intermunicipal, sem o que não seria possível atingir

os resultados patentes no relatório, com uma Taxa de execução de 96% nas Receitas, e de 72% nas

Despesas

Intervindo, o presidente da mesa questionou o secretário executivo sobre o vínculo laboral dos

sapadores florestais ao serviço da CIMBB

Em resposta, Hélder Henriques informou que se trata de contratos de trabalho a termo certo,

estando a CIMBB a preparar um processo de reserva de recrutamento, que evite a descontinuidade

do trabalho das equipas, estabelecendo contratos de trabalho a termo resolutivo incerto, com a

ressalva de enquanto houver financiamento da administração central

Após a intervenção do secretário executivo, o presidente da mesa deu a palavra aos membros da

assembleia

t
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Solicitando ao presidente da mesa para intervir, José Alberto Moreira Duarte, questionou a

comunidade intermunicipal sobre a diferença entre a Taxa de execução nas Receitas e nas Despesas.

Em resposta a José Alberto Moreira Duarte, Luís Miguel Ferro Pereira esclareceu que a diferença

tem a ver com projetos que estão a ser executados, pelo que a despesa está prevista mas não

executada, e que é normal as despesas de capital terem um grau de execução maior no segundo

semestre

Intervindo, o presidente da mesa chamou a atenção da assembleia para o facto das Contas de

2020 estarem devidamente auditadas, conforme a Certificação Legal das Contas de 2020, pela “Rosa

Lopes, Gonçalves Mendes & Associados SROC, Ldfl”

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

prestar, o presidente da mesa colocou este ponto a votação

Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade de votos a favor, aprovar o relatório de

prestação de contas de 2020

Dada a necessidade de se dar início imediato à deliberação tomada, foi proposto que se votasse a

deliberação em minuta, que se anexa à presente ata, preenchendo o formulário elaborado pelos

serviços para esse efeito. Colocada a votação a proposta, que se anexa à presente ata, a deliberação

em minuta foi aprovada por unanimidade

Ponto 6— Revisão n.9 2 ao orçamento para 2021

Após confirmar o envio e a receção da documentação enviada aos membros da assembleia, a

proposta n.2 024/2021, de ide junho, o Presidente da Mesa deu a palavra ao secretário executivo.

Na sua intervenção, Hélder Henriques informou a assembleia da necessidade desta revisão, a fim

de possibilitar a submissão da candidatura “Beira Baixa Previne e Combate”, ao Aviso POSEUR-iS

2021-02, Concurso destinado à Deteção e Combate à Espécie Exótica Invasora Vespa Velutina, que

obriga à inscrição do projeto em Plano de Atividades e Orçamento

Não havendo outras intervenções da assembleia, o Presidente da Mesa colocou este ponto a

votação

Colocado a votação, foi deliberado por unanimidade de votos a favor, aprovar a Proposta n.2

024/2021, de 01 de junho de 2021, “Revisão n.2 2 ao orçamento para 2021”, que foi aprovada na

reunião ordinária do conselho intermunicipal n.2 08/2021, de 8 de junho
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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, que se anexa à presente ata, a deliberação em minuta foi aprovada

por unanimidade

Ponto 7—Outros assuntos

A terminar a reunião, o presidente da mesa dirigiu-se à assembleia agradecendo a colaboração e

disponibilidade ao longo deste quatro anos, e desejando a todos os que pretendem renovar o

mandato as maiores felicidades para as próximas eleições autárquicas, que se deverão realizar no

final do ano. Termina reforçando as palavras do presidente da comunidade intermunicipal, louvando

a atividade da comunidade intermunicipal na promoção do território

Solicitando ao presidente da mesa para intervir, o presidente da comunidade intermunicipal

começou por agradecer as palavras do senhor presidente da mesa e a sua permanente

disponibilidade, bem como a colaboração de toda a assembleia. A terminar, procurou informar a

assembleia do ponto de situação sobre as instalações da antiga Colónia de Férias na Areia Branca, um

edifício património da CIMBB com degradação acentuada que necessita de um investimento

avultado na sua recuperação. Informou que foi considerado o recurso ao Programa REVIVE, que abre

o património ao investimento privado para o desenvolvimento de projetos turísticos, através da

concessão da sua exploração por concurso público, mas nesta fase o programa só está aberto para o

património da administração central, estando prevista uma reunião com a senhora Secretária de

Estado do Turismo, a fim de lhe transmitir as preocupações da CIMBB, e indagar de algum programa

onde este investimento seja possível

Solicitando ao presidente da mesa para intervir, Victor Manuel Lopes Bairrada realçou a

importância do PIICIE, e alertou para o problema da falta de água no rio Tejo

Solicitando ao presidente da mesa para intervir, o secretário executivo expôs à assembleia o

conteúdo dos kits lúdico-pedagógicos sobre a Beira Baixa, distribuído aos agrupamentos escolares da

região
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ENCERRAMENTO

Não havendo mais assuntos a tratar, o presidente da mesa agradeceu a presença de todos os

presentes, dando por encerrada a reunião às 19 horas e quinze minutos E para constar se lavrou e

aprovou a presente ata que vai ser assinada pelos membros da mesa da assembleia intermunicipal...

O Presidente da Assembleia Intermunicipal

L.
João Manu 1 RIJO IO~ISI0

O vice-presidente da assembleia intermunicipal

— Pedro Mig&l r~3af’eus Custódio

O Secretário da Assembleia Intermunicipal

Francisco anuel Pombo Lopes
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