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ATA N 3/20 18
REUNIÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL DA
CIMAC COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL
09 DE MAIO DE 2018
-

Aos 09 dias do mês de Maio de 201$, pelas 15:30 horas, nas instalações da CIMAC, teve início a
terceira reunião, ordinária, do ano de 201$ do Secretariado Executivo Intermunicipal (SE) da
CIMAC, constituído conforme decisão do Conselho Intermunicipal de 6 de Março de 201$ e eleito
na Assembleia Intermunicipal de 26 de Março de 2018, estando presentes:
•

Primeiro-secretário André Espenica

•

Secretário intermunicipal Francisco da Costa

Estiveram também presentes as Chefes das Unidades Orgânicas
•

Teresa Batista

•

Marta Reganha

•

Patricia Roberto UGR

•

Gisela Vitorino UGPC

UAD

-

UIQ

-

-

-

Foi acordada a seguinte:

Ordem de Trabalhos:
Assuntos a submeter ao CI
Sistema de Antecipação das Necessidades de Qualificação

2

1.1

SANQ

1.2

P1 10.1 combate ao Abandono Escolar

2

1.3

Contribuições Mensais

2

1.4

Proposta de ACEP

2

1.5

Contrato de Consórcio PtaCarvões-EC

2

1.6

Delegação de competências pelo CI no Secretariado Executivo (SE)

2

1.7

Definição do valor limite de despesas previsto nas alínea h) e m) do art2 96 da Lei 75/2013

3

1.8

GRM

1.9

Proposta do “Público” sobre Cante Alentejano

3

1.10

Participação no Secretariado (aliás Comissão Organizadora) do Congresso AMAlentejo

3

1.11

Libertação de garantia bancaria do Projeto Centros Interpretativos

3

1.12

Representante da CIMAC no Comité de Acompanhamento do Alentejo 2020

3

1.13

Representante da CIMAC no Conselho Regional de Inovação (CRI) tEREI)

3

1.14

Adesão à Convenção Europeia dos Autarcas para o clima e a energia

3

1.15

CINECOM

3

1.16

Infraestruturas APTAS para redes de Comunicação

3

—

—

Grande Rota do Montado, ponto de situação

2

3
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Acordo de Parceria com a ADENE
Outros assuntos

.4
4

Assuntos a submeter ao CI

O Secretariado abordou os assuntos a submeter ao Conselho lntermunicipal, seguintes:

Li SANQ

-

Sistema de Antecipação das Necessidades de Qualificação

Está agendada uma reunião com o IEFP e DGEST para discussão do Sistema de Antecipação das
Necessidades de Qualificação Profissional, utilizando o Módulo de Aprofundamento regional, antes do Cl.
O SE deliberou propor o agendamento desde assunto para o Cl para eventual tomada de decisões ou
apenas dar a conhecer os resultados da referida reunião.

1.2

P1 10.1 combate ao Abandono Escolar

Está agendada para as 16:OOh do dia 15.05 uma reunião dos municípios com a Estrutura de Missão do
Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, para abordar a situação atual dos projetos
candidatos a financiamento do Alentejo 2020 no PDCT-AC/Pl 10.1. O SE deliberou propor o
agendamento desde assunto para o Cl para eventual tomada de decisões ou apenas dar a conhecer os
resultados daquela reunião.

1.3

Contribuições Mensais

Foram discutidos 6 ensaios de repartição da “contribuição base”. O SE deliberou propor a definição dos
critérios de repartição da “contribuição base” ao Cl.

1.4 Proposta de ACEP
Proposta adiada na reunião de 26 de Abril do Cl. O SE deliberou submeter, de novo, a proposta de ACEP
resultante da negociação com o STAL—Sindicato dos trabalhadores da Administração Local, ao Cl.

1.5

Contrato de Consórcio PtaCarvões-Ec

A Chefe de UAD, Teresa Batista apresentou o projeto liderado pela EDIA, com a Universidade de Évora, a
CIMAC e a GESAMB. O SE deliberou submeter a aprovação da minuta de Contrato de Consorcio deste
projeto, cofinanciado pelo Fundo ambiental para produção de carvão ativado a partir de resíduos de
plástico, ao Cl.

1.6 Delegação de competências pelo Cl no Secretariado Executivo (SE)
Proposta adiada na reunião do Cl de 26 de Abril. O SE deliberou submeter, de novo, a proposta ao CI:
“Deliberado solicitar ao Cl a delegação no SEI das competências previstas nas alíneas b), c), d), k), e q) do
n2 1 do artigo 962, n2 1, 952 do regime anexo à Lei 75/2013 de 12 de Setembro, nos termos e para os
efeitos previsto no n2 2 do mesmo artigo.”
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1.7 Definição do valor limite de despesas previsto nas alínea li) e m) do art2
96 da Lei 75/20 13
Proposta adiada na reunião do Cl de 26 de Abril. O SE deliberou submeter, de novo, a proposta ao Cl:
“Deliberado solicitar ao Cl que confirme o limite de despesa referidos nas alíneas h) e m) do n21 do
artigo 962 do regime anexo à Lei 75/2013 de 12 de Setembro”, que é de 25.000€ +IVA.

1.8 GRM

-

Grande Rota do Montado, ponto de situação

Assunto adiado na reunião do Cl de 26 de Abril. A Chefe de UAD, Teresa Batista informou não haver mais
desenvolvimentos do projeto Grande Rota do Montado. O SE deliberou propor, de novo, o assunto para
a OT do Cl, para conhecimento.

1.9 Proposta do “Público” sobre Cante Alentejano
Proposta adiada da reunião do Cl de 26 de Abril. O SE deliberou submeter, de novo, a proposta ao Cl.

1.10 Participação no Secretariado (aliás Comissão Organizadora) do
Congresso AMAlentejo
Assunto adiado da reunião do Cl de 26 de Abril. O SE deliberou submeter, de novo, a proposta ao Cl.

1.11 Libertação de garantia bancaria do Projeto Centros Interpretativos
A Chefe de UAD, Teresa Batista confirmou que o projeto dos Centros Interpretativos do Alentejo Central
se encontra concluído, podendo ser libertada a respetiva garantia bancária. O SE deliberou submeter o
assunto ao Cl.

1.12 Representante da CIMAC no Comité de Acompanhamento do Alentejo
2020
Perante a solicitação da AG do Alentejo 20200 SE deliberou propor ao Cl, que o Representante da CIMAC
no Comité de Acompanhamento do programa seja o Presidente do Cl.

1.13 Representante da CIMAC no Conselho Regional de Inovação (CRI) (EREI)
Presente uma solicitação da CCDRA para indicação de um representante da CIMAC neste Conselho. O SE
deliberou submeter o assunto ao CI.

1.14 Adesão à Convenção Europeia dos Autarcas para o clima e a energia.
O Sr. Presidente do Cl deu indicações para a inclusão deste assunto na OT do Cl. Trata-se de aderir ao
antigo Pacto dos Autarcas, agora Convenção Europeia dos Autarcas para o Clima e Energia.

1.15 CINECOM
Presente a proposta de estatutos da CINECOM Além Tejo Associação para a Promoção Audiovisual da
Região Alentejo e Lezíria Do Tejo. O SE deliberou submeter a proposta de estatutos ao CI.
-

1.16 Infraestruttiras APTAS para redes de Comunicação
Presente uma informação da UAD sobre este assunto. Trata-se de propor ao Cl, na sequência de
solicitações de municípios, que os serviços iniciem a elaboração de um regulamento tipo para estas
infraestruturas, recorrendo ao apoio/ajuda da ANACOM. O SE deliberou propor este assunto para a OT
do Cl.
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1.17 Acordo de Parceria com a ADENE
Presente uma proposta de acordo de parceria com a ADENE para promoção da utilização de materiais
energeticamente eficientes nas construções municipais. 0 SE deliberou propor este assunto para a 01 do
cl.

2

Outros assuntos

O SE abordou ainda outros assuntos em curso, designadamente o RJTPP Regime Jurídico do Transporte
Público de Passageiros, questões relativas aos sistemas de água em baixa e o projeto de modernização
em curso. Estes assuntos carecerão brevemente de apreciação pelo Cl
-

Nada mais havendo a tratar, o Primeiro-secretário deu por encerrada a reunião, tendo esta ata sido
aprovada em minuta.

O Primeiro-secretário

(Andre Espenica)

(Francisco da Costa)

