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

Presidente do Conselho Intermunicipal, João Manuel Ventura Grilo de Meio Lobo, os técnicos

superiores da CIMBB, Pedro Dias e Rita Silva, estando ainda presente o contabilista, Pedro Patrício.

Verificando a existência de quórum, o Presidente da Assembleia Intermunicipal declarou aberta a

sessão, começando por saudar todos os membros da assembleia

Ponto 1 - Tomada de posse dos membros em falta da Assembleia lntermunicipal da Beira Baixa

O presidente da mesa explicou que este ponto se prenderia com a tomada de posse dos deputados

eleitos por Oleiros, que não tomaram posse na Assembleia de Instalação, realizado dia 14 de janeiro

de 2022. No seguimento do pedido feito nessa mesma Assembleia, foi lido o e-mail de resposta da

Assembleia Municipal de Oleiros ao pedido de esclarecimentos quanto à eleição dos membros para a

Assembleia Intermunicipal, deixando claro que a eleição não decorreu nas normais condições e que

seria repetida na próxima Assembleia Intermunicipal. Uma vez que todos os membros que não

tomaram posse não estiveram presentes na Assembleia Intermunicipal, este ponto fica cessado
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Ponto 2 - Informação sobre a Atividade da Comunidade Intermunicipal no período de 01 de junho

de 2021 a 31 de dezembro de 2021

O presidente da mesa deu a palavra ao presidente da CIMBB, João Lobo, para explanar as atividades

promovidas pela Comunidade lntermunicipal no período de tempo indicado

Na sua intervenção, o presidente da CIMBB, João Lobo, após saudar os presentes e confirmar a

receção do Relatório de Atividades a todos os membros da assembleia intermunicipal, manifestou a

disponibilidade para qualquer esclarecimento que os senhores deputados entendam necessário,

sobre o citado relatório do qual se expõe em síntese os seguintes pontos

- A atividade da CIMBB enquanto Autoridade de Transporte;

- O Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Beira Baixa;

A atividade do Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal, expondo o trabalho das brigadas de

sapadores florestais a laborar na região e o Plano de fogo controlado elaborado por este

gabinete;

O projeto “Beira Baixa 3 Dias, 3 Experiências”, com o objetivo de uma estratégia de promoção do

turismo na região da Beira Baixa;

A candidatura “Beira Baixa Cultural”, numa iniciativa conjunta com os Municípios na

apresentação de duas peças de teatro;

- A candidatura do “Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso e Sucesso Escolar da

Beira Baixa”, aprovada em novembro de 2021, onde contempla vários programas que irão ser

implementados ao longo do próximo ano letivo;

- A candidatura “O Programa de Valorização Económica e Territorial do Queijo na Região Centro”,

onde foi promovido os prémios vale pastor e vale pastor +, para os pastores que tiveram

aproveitamento nas escolas de pastores, e um concurso para a premiação da qualidade do leite,

tendo sido também novamente promovido, este ano, a formação nas escolas de pastores;

- A candidatura de “Formação de Públicos Estratégicos”, onde integrou formações nas áreas da

cidadania e igualdade de género;

- A candidatura do “Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Beira Baixa”,

onde se pretende desenvolver vários encontros e seminários no âmbito das alterações

climáticas;

- A candidatura “BBDigital - Beira Baixa Região Digital”, visando a regularidade da transição digital

para todos os municípios e para a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa;
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- A candidatura “Formação Profissional para a Administração Pública” tem como objetivo

implementar formação para os funcionários municipais e da Comunidade lntermunicipal da Beira

Baixa no âmbito da transformação digital;

- A candidatura “VESPRA — Vulnerable Elements in Spain and Portugal and Risk Assessment”, é um

projeto ibérico para a ação em casos de vulnerabilidade como em incêndios florestais ou

acidentes nucleares ou industriais;

- A candidatura “Blue Tourism”, com a vertente de apoiar os atores turísticos de forma a potenciar

os seus negócios relacionados com o recurso da água;

- A candidatura Beira Baixa Previne e Combate” com objetivo de mitigar os efeitos desta invasora

que é a vespa velutina;

- Aquisição de bens e serviços mais relevantes;

- A situação Financeira

Findo a explicação do relatório de atividades, o deputado José Pedro Sousa, utilizou da palavra, em

primeiro lugar para questionar como poderia conhecer os pormenores da rede de transportes a

contratar, e em segundo lugar para dar uma palavra de apresso quanto ao evento “Voar na Beira

Baixa”, ideia que fez parte da sua campanha eleitoral em 2017

Na sua intervenção, o deputado André Dias, começou por saudar todos os presentes. Promoveu uma

sugestão, que se poderia enquadrar no projeto “Blue tourism”, que era a crescente preocupação da

poluição do rio Ocreza

O Presidente da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, tomou a palavra para responder as

questões colocadas. Começou por falar do sucesso do evento “Voar na Beira Baixa”, traduzindo-se

numa experiência muito positiva e que este mesmo evento terá continuação este ano corrente.

Respondendo à questão relacionada com a rede de transportes, o Presidente da Comunidade

Intermunicipal da Beira Baixa, indicou que o processo está a ser revisitado conjuntamente com os

municípios e nos termos definidos na lei, e que seguirá uma reunião para fechar o processo. A rede

só será pública após estar contratada e o procedimento fechado, cabendo aos municípios entender

se querem levar essa discussão às respetivas Assembleias Municipais. Por fim, referindo-se à questão

do deputado André Dias sobre a poluição do rio Ocreza, o Presidente da Comunidade lntermunicipal

da Beira Baixa, referiu que era uma grande preocupação dos municípios e que este assunto já foi

discussão em várias Assembleias Municipais
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Foi dada a palavra à deputada Sara Nunes, que indicou que se deveria ter em atenção às questões do

turismo na elaboração da rede de transportes, uma vez que os horários da rede de transportes

primários não se ajustam aos horários do visitante turístico

Respondendo à questão da deputada Sara Nunes, o Presidente da Comunidade Intermunicipal da

Beira Baixa referiu que era, de facto, uma preocupação, mas que essa responsabilidade seria

diretamente dos Municípios e não da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa

Não existindo nada mais a referir sobre o relatório de atividades, o Presidente da mesa da

Assembleia deu por encerrado este ponto da ordem de trabalhos

Ponto 3— Discussão e votação do mapa de pessoal 2022

Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da CIMBB, fez uma breve apresentação do

que se pretendia no âmbito da manutenção e ampliação do quadro de pessoal para o ano de 2022 e

explanado no mapa de pessoal

Não existindo qualquer intervenção relativamente a este ponto, o mesmo foi colocado a votação,

tendo 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, a deliberação em minuta foi aprovada por unanimidade.

Ponto 4—Discussão e votação do plano de Atividades e Orçamento 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal da Beira Baixa, após expor o ponto a discussão,

deu a palavra ao Presidente do Conselho Intermunicipal, que procedeu a uma breve apresentação do

plano de atividades e orçamento da CIMBB para o ano de 2022, realçando na sua apresentação as

atividades com maior relevância orçamental, bem como os montantes de despesa e receita

estimados

De seguida, o Presidente da mesa, deu a palavra aos membros da Assembleia lntermunicipal sobre

algum pedido de esclarecimentos ou intervenção

Foi dada palavra ao deputado Rogério Cruz, que começou por saudar os presentes, referindo que, no

seu entender, foram desprezados os recursos naturais no plano de atividades, mais concretamente o

recurso, água. Relevou os pontos positivos que a água tem para o território, e indicou que a CIMBB

poderia ter como plano de atividade a manutenção e criação de regadios, afim de fomentar

melhores condições para a agricultura e para o turismo

Ata .A!E2.docx pag. 5 dela



CIMBB LI

S%— COMUNIDADE INTERMIJNIC PAL

BEIRA BA XA

O Presidente da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, respondendo à intervenção do deputado

Rogério Cruz, informando que a CIMBB está a fazer uma revisitação ao plano das alterações

climáticas e do plano estratégico da CIMBB para o quadro de financiamento 2020/2030. Informou

que estas intervenções, que do ponto de vista dos apoios estavam no passado sobre alçada do

POSEUR passarão para a alçada do P0 Regional, onde as Comunidades Intermunicipais irão poder

apresentar às CCDR os seus planos e estratégias e onde estas matérias estarão consideradas dada a

sua importância para o território

o deputado André Dias, na sua intervenção, relevou o seu espanto pelo orçamento da Comunidade

Intermunicipal da Beira Baixa e apoio do governo à mesma, ser de valores mais baixos que o

espectável, e congratulou os serviços da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa pelo

aproveitamento de várias candidaturas a financiamentos para a promoção de várias áreas

Foi dado palavra ao deputado João Dionizio, onde abordou o plano de atividades, relevando a

dinâmica da CIMBB no mandato anterior no âmbito dos projetos elaborados e que será mantida no

próximo mandato. Quanto ao assunto dos regadios, refere que, neste momento, o mais relevante é o

regadio de Idanha-a-Nova que já está desatualizado. Informou que foi recuperado o regadio de

Penha Garcia, recentemente, mas que ainda há algumas obras a fazer neste tema. Quanto aos

transportes, falou da situação de Idanha a Nova, que tem carências de mobilidade e que a nível de

valores, nomeadamente de apoios ao setor, há uma discrepância entre o litoral e interior, refrindo

ainda a ausência de operadores rodoviários que apresentem propostas no momento dos concursos.

Para Terminar a sua intervenção, o deputado João Dionizio, referiu uma preocupação com a gestão

do património da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, nomeadamente com a colónia da Areia

Branca, referindo que é um edifício que integra o património da CIMBB que se encontra em grande

degradação, achando que deveria ser uma situação a ser resolvida o mais breve possível

A deputada Paula Gonçalves interveio sobre a colónia da Areia Branca, apenas indicando o seu

agrado pela possibilidade de recuperação do edifico que se encontra numa localização sem igual

Ainda sobre o tema da gestão de património, o deputado Jorge Neves indicou que, na sua opinião, a

recuperação do edifício não seria a melhor opção, uma vez que, o edifício está num estado avançado

de degradação

Foi dado palavra à deputada Adelina Martins, que após saudar todos os presentes, propôs um

desafio para CIMBB no sentido de criar uma plataforma de venda de produtos da região através de

meios informáticos e promover os produtos regionais. Por outro lado, a deputada propôs também
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podermos atribuir algum incentivo aos produtores no sentido de apoiarmos também as vendas e a

divulgação dos produtos e produtores

Por fim, o Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal da Beira Baixa, tomou a palavra,

começando por se reportar a situação dos transportes e da carência dessa mesma rede, referindo

que na situação de Vila Velha de Ródão, o valor praticado pela rede de transportes é elevado para os

horários existentes, acentuando a diferença entre litoral e interior. Quanto à proposta da deputada

Adelina Martins, o Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal da Beira Baixa fez referência ao

site de produtos regionais “Terras de Oiro”, promovido pelo Município de Vila Velha de Ródão, que

tem um funcionamento acima do expectável, mas que tem um grande problema como todos os sites

de vendas que é a distribuição. Há uma grande falência no que toca à distribuição, porque na região

não há grandes opções para a mesma para além dos CTT

Complementando a intervenção, a deputada Adelina Martins, referiu o trabalho feito por parte de

outras Comunidades Intermunicipais, no que toca a promoção e venda de produtos através de

plataformas digitais

Após as intervenções dos membros da Assembleia Intermunicipal, o Presidente da Comunidade

Intermunicipal da Beira Baixa, começou por se referir à proposta da deputada Adelina Martins,

indicando que também Proença-a-Nova tem uma plataforma de venda de produtos regionais

“Proença-a-Nova Origens”. No entanto o problema da distribuição é uma verdade patente na região,

mas que se prevê que os CTT com a evolução venham a melhorar a rede nesses aspetos, ficando no

ar a possibilidade de fazer chegar essa preocupação à administração dos CTT. Informou que, quanto

à plataforma de venda de produtos, é uma atividade que a CIMBB tem como por em prática, mas

tem de ser criado uma rede de contactos também com os produtores. Referindo-se à colónia da

Areia Branca, informa que a decisão está tomada e que foi pedido a uma consultora para avaliar os

vários cenários possíveis, onde se definiu que a CIMBB, em princípio, poderá assumir a obra de

reconstrução. Informou ainda, que vai ser aberto concurso para ideias para o edifício, prosseguindo

para a persecução da obra e por fim um plano de concessão

O deputado Jorge Neves, congratulou os serviços por haver solução para a gestão do património da

colonia da Areia Branca, uma vez que a situação já se arrastava há demasiado tempo

Por fim, foi dado a palavra ao deputado José Pedro Sousa, que demonstrou a preocupação sobre a

rede de transportes, nomeadamente no Município de Idanha-a-Nova, que devido a alguma carência

da mesma há alunos a faltar a aulas por falta de transporte
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O Presidente do Conselho lntermunicipal da Beira Baixa, em resposta à intervenção do deputado

José Pedro Sousa, referiu que já foi indicado pelo Município de ldanha-a-Nova essa preocupação e

que é um ponto a ter em conta no processo de revisitação do plano da rede de transportes

Findo o momento de questões sobre o plano de atividades e orçamento de 2022, o Presidente da

Mesa da Assembleia da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, colocou à votação a proposta,

tendo o Plano de Atividades e Orçamento para 2022 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, a deliberação em minuta foi aprovada por unanimidade

Ponto 5— Ratificação dos compromissos plurianuais 2021

O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal da Beira Baixa apresentou o ponto n.9 5 da

ordem de trabalhos, referindo que a ratificação dos procedimentos plurianuais é um processo que

decorre da lei, colocando o assunto à assembleia para qualquer esclarecimento

Não existindo qualquer intervenção sobre o ponto indicado, a proposta de ratificação dos

compromissos plurianuais foi aprovada por unanimidade

Ponto 6— Concurso público da Modernização Administrativa

O Presidente da Mesa da Assembleia da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, deu início ao

ponto n. ~6 — Concurso público da Modernização Administrativa, dando a palavra ao Presidente do

Conselho Intermunicipal que fez uma breve exposição sobre o procedimento em causa, referindo

que considerando o montante e o tempo, de acordo com as normas de execução orçamental, a

abertura do procedimento deve ser aprovada pela Assembleia

Não existindo qualquer dúvida ou esclarecimento sobre este ponto, o Presidente da Assembleia

Intermunicipal colocou o mesmo a votação tendo 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, a deliberação em minuta foi aprovada por unanimidade
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Ponto 7 — Concurso público de Aquisição de serviços para a Eliminação de ninhos de Vespa

Velutina

Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa da Assembleia da Comunidade

Intermunicipal da Beira Baixa, apresentou o ponto n.2 7, dando de seguida a palavra ao Presidente

do Conselho Intermunicipal que da mesma forma que no ponto anterior fez uma explicação sobre o

procedimento de contratação pública em causa, sendo os motivos de colocar à votação na

Assembleia os mesmos

Não existindo qualquer dúvida ou esclarecimento sobre este ponto, o Presidente da Assembleia

Intermunicipal colocou o mesmo a votação tendo 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, a deliberação em minuta foi aprovada por unanimidade

Ponto 8— Regimento da Assembleia Intermunicipal - Revisão

Por fim, o Presidente da Mesa da Assembleia da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa,

apresentou o ponto n.2 8 da ordem de trabalhos, fazendo referência à necessidade de corrigir os

prazos definidos no artigo 252, mais precisamente os pontos n.2 4 e 5, devendo o documento ser

alvo de uma atualização, tendo sido entendimento unanime proceder à alteração do documento.

Neste sentido, o Presidente da Mesa de Assembleia deu este ponto da ordem de trabalhos como

encerrado, ficando a deliberação sobre a atualização do regimento para nova reunião com a

apresentação do documento corrigido

ENCERRAMENTO

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

presentes, e deu por encerrada a reunião, às vinte horas e trinta 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

António Tavares Pinto Ca?~3i~ii~des
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O Vice-Presidente da Assembleia intermunicipal

Joâo Manuel Rijo ionizio

O Secretário da Assembleia Intermunicipal

Pedro Luí*-Wibeiro Crisóstomo
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