EDITAL
DELIBERAÇÕES DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA
CIMAC – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL
EM 17 DE JANEIRO DE 2017
De acordo com o disposto no artº 56º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, torna-se público que o Conselho
Intermunicipal (CI) da CIMAC tomou as seguintes deliberações na sua reunião do dia 17 de janeiro de 2017:

1. Apresentação do Estudo dos Serviços Partilhados
O CI tomou conhecimento do ponto da situação do Estudo de Avaliação dos Serviços Partilhados de Base
Territorial.

2. Apresentação do projeto Alentejo Invest
O CI tomou conhecimento do projeto Alentejo Invest.

3. Calendário de reuniões do CI em 2017
O CI aprovou a calendarização das reuniões do órgão em 2017. Deliberou ainda que se organizem
workshops/reuniões de trabalho temáticas do CI, com a eventual participação de técnicos municipais ou outros
convidados relativamente aos temas: Cultura, Modernização, Formação e TIC, Descentralização de
Competências, Desenvolvimento Económico e Intervenção Social.

4. Principais eventos públicos em 2017
O CI tomou conhecimento dos principais eventos públicos a promover pela CIMAC ou em que esta estará
envolvida, tendo deliberado a realização da Gala do Desporto em Alandroal. Deliberou ainda que,
relativamente ao Workshop sobre Movimento Associativo e ao Encontro Nacional e Festa da Malha, a decisão
seja tomada na próxima reunião, devendo os municípios manifestar o seu interesse até lá.

5. Assuntos da UGR:
5.1.Tolerâncias de ponto para 2017
O CI aprovou a proposta de tolerâncias de ponto para 2017.

5.2.Pareceres prévios - contratação serviços
Ponto retirado da OT

5.3.Via Verde Viaturas (abertura de conta bancária)
O CI autorizou a abertura de uma conta bancária, na CGD, para pagamento de portagens.

5.4.Alteração orçamental
O CI aprovou a 1ª modificação ao orçamento de 2017.

6. Licenciamento do software Microsoft
O CI deliberou:
1. aprovar a decisão de contratar os serviços de licenciamento de pacotes de software, em modalidade
de aquisição perpétua, bem como os respetivos serviços conexos, através de um procedimento de
adjudicação ao abrigo de acordo quadro ESPAP - Entidade de Serviços Partilhados da Administração
Pública, I.P;
2. aprovar a integração da CIMAC, ao abrigo do disposto no artigo 39.º do Código dos Contratos Públicos,
num agrupamento de entidades adjudicantes composto também pelos Municípios de Alandroal,
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Arraiolos, Borba, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Redondo, Reguengos de Monsaraz,
Vendas Novas, Viana do Alentejo, GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM, e Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, com vista à realização daquele procedimento;
3. designar a CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central como representante do
agrupamento para efeitos de condução do procedimento de formação do contrato;
4. aprovar a minuta do “Acordo para Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes”.

7. Candidatura Assistência Técnica Alentejo 2020
O CI deliberou ratificar a apresentação da candidatura “Assistência Técnica Alentejo 2020 – CIMAC –
2017/2018” ao Aviso de Concurso n.º ALT20‐77‐2016‐30 – Assistência Técnica.

8. Ponto de situação do PDCT – Pacto para o Desenvolvimento e Coesão
Territorial do Alentejo Central
O CI deliberou:
1. que os municípios possam solicitar, por simples comunicação escrita à CIMAC, ajustamentos aos
valores da despesa de investimento e financiamento previstos para cada projeto inscrito no PDCT,
desde que não alterem o valor global de Fundo previsto para esse município na respetiva PI-Prioridade
de Investimento;
2. que os municípios aceitem a possibilidade de modelação das taxas de financiamento, podendo ser
aprovadas taxas de financiamento abaixo das máximas previstas nos Avisos.

9. Mapeamento dos equipamentos sociais (PI 9.7)
O CI tomou conhecimento da informação enviada à AG para o mapeamento dos equipamentos sociais.

10. Combate ao Abandono Escolar (PI 10.1)
CI deliberou que seja realizada uma reunião específica com os municípios sobre este assunto.

11. Projetos do Domínio ISE
O CI deliberou que seja preparada uma tomada posição pública sobre os atrasos e falta de informação por
parte da AG relativamente a esta matéria.

12. Reunião com a DGLAB – Bibliotecas
O CI deliberou realizar uma reunião específica sobre este assunto com todos os municípios e criar um grupo
de trabalho com o objetivo de potenciar a adesão das bibliotecas municipais à RNBP e melhorar o desempenho
da região no que respeita aos hábitos de leitura e frequência das bibliotecas.

13. Adenda ao PDCT – Escolas EB 2/3 e/ou Secundárias
O CI deliberou que quando chegar informação da Secretaria de Estado Adjunta e da Educação e da Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Regional, via CCDRA, esta seja encaminhada para os municípios e estes
consultados sobre as decisões a tomar.

O Primeiro-secretário

André Espenica

Edital n.º 4/2017

2/2

