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ASSEMBLEIA INTERMLJNICIPAL

Ata nA 3/2022

Aos vinte e um dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas e trinta minutos, no

Edifício dos Emblemas, em Castelo Branco, nos termos da convocatória de quatorze de abril de dois

mil e vinte e dois, procedeu-se à reunião ordinária número três do ano dois mil e vinte e dois, da

Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, do mandato 2021-2025

Presidiu à reunião, o Presidente da Assembleia Intermunicipal, António Tavares Pinto Carmona

Mendes, adiante designado por Presidente, acompanhado do Vice-Presidente, João Manuel Rijo

Dionizio, e o Secretário Pedro Luís Ribeiro Crisóstomo, tendo a reunião a seguinte ordem de trabalhos,

previamente enviada aos membros da assembleiw

A. Período antes da ordem do dia;

B. Ordem do diaS

1. Informação sobre a Atividade da Comunidade Intermunicipal no período de 1 de janeiro a 31

de março de 2022;

2. Leitura e votação da ata da reunião n.9 01, de 14 de janeiro de 2022;

3. Leitura e votação da ata da reunião n.2 02_extraordinária, de 19 de janeiro de 2022;

4. Assunção de compromissos plurianuais ratificação;

5. Descentralização de competências na CIMBB Ação Social;

6. Regimento da Assembleia Intermunicipal Revisão;

7. Discussão e votação de Relatório de Prestação de Contas de 2021;

8. Outros assuntos;

9. Eleição do Secretariado Executivo Intermunicipal

Compareceram à reunião os senhores deputados eleitos pelas respetivas Assembleias Municipair

Pela Assembleia Municipal de Castelo Branco

Jorge Manuel Vieira Neves

Pedro Luís Ribeiro Crisóstomo

Adelina Maria Machado Martins

Maria José Sobreira Rafael

Pela Assembleia Municipal de Idanha-a-Nova

João Manuel Rijo Dionizio

Pela Assembleia Municipal de Penamacor

Ata AIE3 póg. 1 de 9



II —

1- -.

1-.

~1 —

— I_. • • ••

CIMBB
COMUNIDADE INTERNUNICIPAL
BEIRA BAIXA

—e—

e- 1~

pâg. 2 de 9

e. e-• - e e

e. e— e—

Ata -AIE3



CIMBB
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
BEIRA BAIXA

dos seus elementos, corrigiu a forma de eleição dos membros para a assembleia intermunicipal.

Não existindo qualquer comentário sobre este assunto, e verificada a identidade e a legitimidade dos

membros indicados o Presidente deu posse aos deputados Pedro Miguel Mateus Custódio e Joaquim

José Pedroso dos Reis da Silva, tendo os mesmos sido investidos nas suas funções enquanto deputados

intermunicipais da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa para o mandato 2021-2025.

Concluído este processo, o Presidente informou a Assembleia Intermunicipal que, o membro André

Dias, deputado pelo município de Proença-a-Nova, fez chegar a justificação da sua falta de presença

nesta reunião devido a motivos profissionais

De seguida, e não existindo mais nenhum comentário por parte da Assembleia, o Presidente deu por

concluído o período antes da ordem do dia

Ordem do dia

Ponto 1 - Informação sobre a Atividade da Comunidade Intermunicipal no período de 01 de janeiro

de 2022 a 31 de março de 2022

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

promovidas pela Comunidade Intermunicipal no período de tempo indicado

O Senhor Presidente da CIMBB, João Lobo, direcionou umas palavras de felicitação aos novos

membros, desejando um mandato construtivo

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 entendessem necessários,

passando no entanto a fazer um resumo e realçando os seguintes pontos~

- A atividade da CIMBB enquanto Autoridade de Transporte;

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

sapadores florestais a laborar na região, referindo também o trabalho da CIMBB na elaboração do

Plano Regional e no Plano Sub-regional dos fogos rurais;

- O projeto “Beira Baixa 3 Dias, 3 Experiências”, que tem como objetivo a implementação de uma

estratégia de promoção do turismo na região da Beira Baixa e a definição de produtos turísticos,

destacando ainda a presença na Bolsa de Turismo de Lisboa 2022;

- O projeto do “Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso e Sucesso Escolar da Beira

Baixa”, e as várias atividades implementadas pelos municípios;
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O projeto de “Valorização Económica e Territorial do Queijo na Região Centro”, onde está previsto

ser lançado novo concurso para a atribuição dos prémios vale pastor e vale pastor +, para os

pastores que tiveram aproveitamento nas escolas de pastores;

- O projeto para a elaboração do “Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da

Beira Baixa”, tendo realçado o programa de workshops que a CIMBB iria realizar até ao final de

junho;

- O projeto “VESPRA — Vulnerable Elements in Spain and Portugal and Risk Assessment”, que é um

projeto ibérico para a definição de riscos e vulnerabilidades, como por exemplo os incêndios

florestais ou acidentes nucleares ou industriais, que culminará na disponibilização aos agentes de

proteção civil de uma plataforma de apoio à decisão;

- O projeto “Beira Baixa Previne e Combate” com objetivo de mitigar os efeitos desta invasora que

é a vespa velutina, informando que a CIMBB já adquiriu alguns kits constituídos por equipamentos

para a destruição de ninhos e EPI’s que serão entregues aos municípios, referindo ainda que neste

âmbito a CIMBB tem ainda um concurso público aberto para a contratação de serviços de

destruição de ninhos até junho de 2023

Após a apresentação do Presidente do Conselho intermunicipal, o Presidente da mesa da Assembleia

Intermunicipal, tomou a palavra questionando se, algum membro da Assembleia, queria fazer alguma

intervenção

Não havendo nenhuma intervenção o Presidente da mesa da Assembleia Intermunicipal da Beira Baixa

deu continuidade à ordem de trabalhos

Ponto 2— Leitura e votação da ata da reunião n.2 01, de 19 de janeiro de 2022

Findo o momento de questões sobre o relatório de atividades, o Presidente da Mesa da Assembleia da

Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, encerrou o ponto n.2 1 da ordem de trabalhos, passando

à leitura da Ata n.91, de 14 de janeiro de 2022, referindo que a mesma foi previamente enviada aos

membros da Assembleia, propondo nessa circunstância não procederà sua leitura

Não existindo qualquer objeção à proposta, o Presidente, colocou a Ata a votação, sendo aprovada

por maioria

Não votaram os membros da Assembleia Municipal de Oleiros, por não terem estado presentes, uma

vez que só tomaram posse na presente reunião
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Ponto 3 — Leitura e votação da ata da reunião extraordinária n.2 02, de 19 de janeiro de

2022

Da mesma forma, e não tendo lido a ata pelos mesmos motivos do ponto anterior, o Presidente da

Mesa da Assembleia Intermunicipal da Beira Baixa, colocou a Ata n.2 2 da reunião extraordinária a

votação, tendo a mesma sido aprovada por maioria

Não votaram os membros da Assembleia Municipal de Oleiros, por não terem estado presentes, uma

vez que só tomaram posse na presente reunião

Ponto 4— Compromissos plurianuais 2021- Ratificação

O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal da Beira Baixa apresentou o ponto sobre a

ratificação dos compromissos plurianuais, tendo feito referência à informação partilhada com os

membros da assembleia, colocando-se ao dispor para o esclarecimento de qualquer dúvida

Não existindo qualquer intervenção, colocou o ponto a votação, tendo sido ratificado por

unanimidade

Ponto 5 — Descentralização de competências na CIMBB — Ação Social

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

Intermunicipal da Beira Baixa, deu a palavra ao Presidente da Comunidade Intermunicipal da Beira

Baixa, Eng. João Lobo, para a explicação quanto à descentralização de competências na área social....

Tomando a palavra, o Presidente da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, indicou que com a

prorrogação por parte do governo da descentralização das competências no que toca a ação social,

cinco dos seis municípios e a CIMBB não aceitaram a atribuição dessa competência para a CIMBB uma

vez que ainda não estão reunidas pelo governo, no entendimento dos municípios, as condições

financeiras para aceitar a mesma, e é neste contexto, que agora se apresenta à assembleia para

deliberação, terminando a sua intervenção

Não tendo sido colocada qualquer dúvida ou pedido de intervenção, o Presidente, colocou a proposta

do Conselho Intermunicipal à votação, tendo a mesma 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, foi aprovada por unanimidade.
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Ponto 6 — Regimento da Assembleia Intermunicipal — Revisão

Relativamente ao regimento, o Presidente referiu que tal como deliberado na reunião anterior, onde

este assunto já havia sido discutido, referiu as alterações referentes aos prazos do artigo 25.~

Colocada à votação a proposta de alteração, a mesma 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, foi aprovada por unanimidade.

Ponto 7— Discussão e votação de Relatório de Prestação de Contas de 2021

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

Intermunicipal da Beira Baixa, apresentou o mesmo, tendo de seguida passado a palavra ao Presidente

da CIMBB

O Presidente da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa tomou da palavra, apresentando os

projetos e candidaturas mais relevantes que foram realizados ao longo do ano de 2021

Sobre a prestação de contas, apresentou a taxa de execução, resultados líquidos e relatório do ROC,

colocando-se de seguida à disposição da assembleia para o esclarecimento de qualquer dúvida

Não existindo qualquer intervenção, o Presidente colocou o relatório de prestação de contas de 2021

à 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.

De seguida e antes de passar ao próximo ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da mesa da

Assembleia Intermunicipal referiu que por lapso, não faz parte da convocatória o período de

intervenção do publico, mas que esse direito será concedido caso haja interessados no final da reunião,

passando de seguida ao último ponto da ordem de trabalhos

Ponto 8— Eleição do Secretariado Executivo Intermunicipal

Entrando no 8 ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da mesa da Assembleia Intermunicipal da

Beira Baixa leu a proposta do Conselho Intermunicipal, contida no ofício n.9 27/2022, de 25 de março
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de 2022, e dada a conhecer aos senhores deputados, contendo a proposta daquele órgão para a

constituição do Secretariado Executivo Intermunicipal

Tomando a palavra, e em síntese, o Presidente do Conselho lntermunicipal da CIMBB informou a

Assembleia que o Conselho Intermunicipal da CIMBB deliberou por unanimidade, na sua reunião

extraordinária de 25 de março de 2022, que o número de elementos que constituem o Secretariado

Executivo é de um, tendo sido aprovada por unanimidade, com seis (6) votos a favor, uma lista única,

contendo o nome de candidato a Primeiro Secretário do Secretariado Intermunicipal da Comunidade,

João Nuno Marques Carvalhinho

Após a apresentação da proposta do Conselho Intermunicipal, o senhor Presidente da mesa da

Assembleia Intermunicipal da Beira Baixa inquiriu os presentes sobre algum comentário

Não existindo nenhum comentário, o Presidente informou, que nos termos da alínea c) do art.2 84 da

Lei 75/2013 de 12 de setembro, é uma das competências da Assembleia Intermunicipal, eleger sobre

proposta do Conselho Intermunicipal, o Secretariado Executivo Intermunicipal. Acrescentou ainda, que

o ato de eleição, nos termos do n.2 3 do art.9 94•2 da citada Lei, a votação deverá ser por sufrágio

secreto

Nestes termos, deu início ao processo de votação, disponibilizando a todos os membros da Assembleia

um boletim de voto, contendo a indicação da lista A, constituída pelo Nome indicado pelo Conselho

Intermunicipal

De seguida procedeu-se à análise da votação, tendo votado os 12 membros presentes. Tendo em

consideração os resultados da votação, com três (3) votos contra, oito (8) votos a favor e um (1) voto

em branco, foi eleito por maioria como Primeiro Secretário do Secretariado Executivo Intermunicipal

da Beira Baixa, João Nuno Marques Carvalhinho

Nesse sentido, a Mesa da Assembleia saudou o novo Secretário Executivo, desejando um mandato de

sucesso, referindo que tal como consta na convocatória, em caso de eleição do Secretariado Executivo

Intermunicipal, seria dada posse ao mesmo perante a Assembleia lntermunicipal

De seguida, o Presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa,

João Lobo tomou da palavra, e nos termos do art.9 100.9 e da alínea e) do art.9 92.~ da Lei 75/2013 de

12 de setembro, conferiu posse a João Nuno Marques Carvalhinho, eleito Primeiro Secretário do

Secretariado Executivo Intermunicipal

Não havendo nada mais a acrescentar, o Presidente do Conselho Intermunicipal saudou o Secretário

Executivo, dando a palavra ao eleito
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O eleito Secretário Executivo, dirigiu umas palavras sobre a sua eleição. Agradeceu o voto de confiança

feito pelos Presidentes das Câmaras Municipais pertencentes à Comunidade Intermunicipal da Beira

Baixa, referindo o seu longo percurso no campo da administração pública e a sua ligação à Beira Baixa,

sendo mote para um trabalho árduo e de sucesso que pretende fazer enquanto Secretário Executivo.

Tomando a palavra, o Presidente da mesa da Assembleia deu, como referiu ao longo da reunião, a

pdldvrd dO público, lendo sido dado a palavra ao Sr. Luís Barroso, que começou por referir que as

Assembleias Intermunicipais são, na sua opinião de difícil conhecimento e que a sua ordem de trabalho

também não foi publicitada, e que gostaria que o acesso a essa informação fosse mais facilitado.

Em resposta, o Presidente, indicou que as reuniões da Assembleia Intermunicipal são publicitadas

dentro da lei, lamentando o erro de na ordem de trabalhos não estar efetivamente registado o período

concedido ao publico, que será remediado nas próximas Assembleias Intermunicipais.

ENCERRAMENTO

Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da mesa da Assembleia Intermunicipal da Beira

Baixa, agradeceu a presença de todos os presentes, e deu por encerrada a reunião, às dezanove horas

e quarenta e cinco 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 ~5F~na Mendes
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O Vice Presidente da Assembleia intermunicipal

Jogo Manuel ikijo bionifio

O Secretário da Assembleia lntermunicipal

Pedro Luís Ribeiro Crisóstomo
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