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ATAN2O5/2019
REUNIÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL DA
CIMAC COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL
13 DE MARÇO DE 2019
-

Aos 13 dias do mês de Março de 2019, pelas 15:00 horas, nas instalações da CIMAC, teve início a
quinta reunião, ordinária, do ano de 2019 do Secretariado Executivo Intermunicipal (SE) da
CIMAC, constituído conforme decisão do Conselho Intermunicipal de 6 de Março de 2018 e eleito
na Assembleia Intermunicipal de 26 de Março de 2018, estando presentes:
•
•

Primeiro-secretário André Espenica
Secretário intermunicipal Francisco da Costa

Foi acordada a seguinte:

Ordem de Trabalhos:
1

PARI— Plano de Apoio à Redução Tarifária

1

2

Projeto “Quinta da Aliança, Turismo Rural”

1

3

OTdoCl

1

1

PART

-

Plano de Apoio à Redução Tarifária

O Secretariado executivo aprovou a proposta dos serviços de Plano de Aplicação da Dotação do PART—
Plano de Apoio à Redução Tarifária, conforme documento anexo a esta ata a candidatar ao Fundo
Ambiental.

2

Projeto “Quinta da Aliança, Turismo Rural”

Na sequência da apresentação realizada na sua última reunião, o SE deliberou aprovar a Declaração anexa
de apoio ao projeto.

3

OTdoCI

O SE analisou a lista de assuntos a propor para a reunião do Cl a realizar no próximo dia 19 de Março:
1. Alteração orçamental (ainda a confirmar)
2. Conselho Consultivo HESE
3. PART Programa de Apoio à Redução Tarifária (o SE decidiu a questão da candidatura ao Fundo
Ambiental. É preciso decidir: Divisão dos apoios com a CM de Évora; repartição do esforço
municipal, que títulos de transporte apoiar e forma de operacionalização do processo)
4. GRM: ponto de situação e procedimentos a lançar- desbloqueio da passagem município a
município;
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PADES (Bibliotecas Municipais) (apresentação do projeto e aprovação da candidatura a
contrato-programa e acordo de colaboração)
6. RCDE (decisão opções técnicas e delegação competências para abertura do procedimento)
7. Aceitação da Cedência em Direito Superfície do Terreno do CR0 Centro de Recolha Oficial
(Canil/Gatil intermunicipal)
8. RGPD Regulamento Geral da Proteção de Dados (informação sobre a situação do processo)
9. Reorganização do PDCT-AC
10. R]TPP
Delegação de competências para outorga dos contratos interadministrativos de
delegação de competências
5.

-

-

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

O Primeiro-secretário

t—
(André Espenica)

O Secretário Intermunicipal

.

(Francisco da Costa)

