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Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela - CIMBSE 

Conselho Intermunicipal 

 

ATA nº 13/2022 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 11h:30m, nas 

instalações da CIMBSE, Praça Luís de Camões, 45, 6300-725 Guarda, realizou-se uma reunião 

extraordinária do Conselho Intermunicipal, com os representantes dos seguintes Municípios que 

integram a CIMBSE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Município de Almeida, presencial, representado pelo Vice-Presidente da C.M. Alcino Miguel 

Santos Morgado; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Município de Celorico da Beira, presencial, representado pelo Presidente da C.M. Carlos Manuel 

da Fonseca Ascensão; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Município da Covilhã, presencial, representado pelo Vice-Presidente da C.M. José Armando Serra 

Reis; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Município de Figueira de Castelo Rodrigo, presencial, representado pelo Presidente da C.M. 

Carlos Manuel Martins Condesso; ------------------------------------------------------------------------------------ 

Município de Fornos de Algodres, presencial, representado pelo Presidente da C.M. António 

Manuel Pina Fonseca; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Município do Fundão, presencial, representado pelo Presidente da C.M. Paulo Alexandre Bernardo 

Fernandes; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Município de Gouveia, presencial, representado pelo Vice-Presidente da C.M. Jorge Ferreira; ---- 

Município da Guarda, presencial, representado pelo Presidente da C.M. Sérgio Fernando da Silva 

Costa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Município de Manteigas, presencial, representado pelo Presidente da C.M. Flávio Miguel Tacanho 

Massano; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Município da Mêda, presencial, representado pelo Presidente da C.M. João Germano Mourato 

Leal Pinto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Município de Pinhel, presencial, representado pelo Presidente da C.M. Rui Manuel Saraiva 

Ventura; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Município do Sabugal, presencial, representado pelo Presidente da C.M. Vítor Manuel Dias 

Proença; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Município de Seia, videoconferência, representado pelo Presidente da C.M. António Luciano da 

Silva Ribeiro; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Município de Trancoso, presencial, representado pelo Presidente da C.M.  Amílcar José Nunes 

Salvador; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não se fez representar o município de Belmonte. ---------------------------------------------------------------- 

Participaram também o Primeiro Secretário Executivo, António Ruas e o Secretário Executivo, 

CIM-BSE, António Miraldes -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A reunião foi secretariada pelo Secretário Executivo, CIM-BSE, António Miraldes ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verificada a existência de quórum, o Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal, António Manuel 

Pina Fonseca, declarou aberta a reunião extraordinária, pelas 11h:45m. --------------------------------- 

I – ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – Assuntos agendados: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1 – Análise, discussão e votação do Plano de Atividades da CIMBSE para o ano 2023; 

O Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal da CIMBSE apresentou para análise, discussão e 

votação o Plano de Atividades da CIMBSE para o ano 2023, documento, previamente distribuído 

e que constitui anexo da presente ata. ------------------------------------------------------------------------------ 

Após apresentação/exposição do Plano de Atividades da CIMBSE para o ano 2023 por parte do 

secretario executivo, e posterior analise, discussão e esclarecimentos, foi colocada a votação a 

proposta do Plano de Atividades da CIMBSE para o ano 2023, a mesma foi aprovada por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2 - Análise, discussão e votação do Orçamento da CIMBSE para o ano 2023; ------------------ 

O Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal da CIMBSE apresentou para análise, discussão e 

votação o Orçamento da CIMBSE para o ano 2023, documento, previamente distribuído e que 

constitui anexo da presente ata. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Após apresentação/exposição do Orçamento da CIMBSE para o ano 2023 por parte do secretario 

executivo, e posterior analise, discussão e esclarecimentos, foi colocada a votação a proposta do 

Orçamento da CIMBSE para o ano 2023, a mesma foi aprovada por unanimidade. ------------------- 

1.3 - Análise, discussão e votação do Mapa de Pessoal da CIMBSE para o ano 2023; --------- 

O Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal da CIMBSE apresentou para análise, discussão e 

votação o Mapa de Pessoal da CIMBSE para o ano 2023, documento, previamente distribuído e 

que constitui anexo da presente ata. -------------------------------------------------------------------------------- 

Após apresentação/exposição do Mapa de Pessoal da CIMBSE para o ano 2023 por parte do 

secretario executivo, e posterior analise, discussão e esclarecimentos, foi colocada a votação a 
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proposta do Mapa de Pessoal da CIMBSE para o ano 2023, a mesma foi aprovada por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.4 - Análise, discussão e votação do Plano Plurianual de Investimentos da CIMBSE para o 

ano 2023; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal da CIMBSE apresentou para análise, discussão e 

votação o Plano Plurianual de Investimentos da CIMBSE para o ano 2023, documento, 

previamente distribuído e que constitui anexo da presente ata. ---------------------------------------------- 

Após apresentação/exposição do Plano Plurianual de Investimentos da CIMBSE para o ano 2023 

por parte do secretario executivo, e posterior analise, discussão e esclarecimentos, foi colocada a 

votação a proposta do Plano Plurianual de Investimentos da CIMBSE para o ano 2023, a mesma 

foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelas 13h:30m, verificando-se não haver mais assuntos a tratar, o Senhor Vice-Presidente do 

Conselho Intermunicipal da CIMBSE declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se 

lavrou a presente ata que vai por si assinada. -------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES --------------------------------------------------------------------------------- 

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por unanimidade, com exceção 

daquelas em que é referido outro modo de votação. ------------------------------------------------------------ 

DOCUMENTOS ANEXOS ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Os documentos mencionados na presente ata ficam juntos como anexos e fazem dela parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal 

 

 

António Manuel Pina Fonseca 

 

 

O Secretário Executivo   

 

 

António José Dinis Miraldes 
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