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EDITAL
DELIBERAÇÕES DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA
CIMAC – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL
EM 12 DE SETEMBRO 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 de setembro de
2017:

0. Assuntos antes da Ordem do Dia
O CI aprovou a alteração da ordem de trabalhos, incluindo os seguintes pontos:
7 - Libertação de Garantia bancária
8 - Delegação de Poderes na Presidente para Procedimento de Concurso Público da Grande Rota
do montado (GRM)

1. Apresentação PIAAC – Plano Intermunicipal de Adaptação Às
Alterações Climáticas - relatórios primeira fase
O CI tomou conhecimento do ponto de desenvolvimento do Plano Intermunicipal de Adaptação às
Alterações Climáticas do Alentejo Central (PIAAC-AC) e foi efetuada a apresentação do Relatório
correspondente à 1.ª Fase do mesmo pelo coordenador técnico do consórcio contratado pela CIMAC para
a respetiva elaboração (CEDRU/IGOT/WE Consultants) - Dr.º Sérgio Barroso.

2. Assuntos da GESAMB
2.1. Relatório de gestão 1º semestre
O CI tomou conhecimento do relatório de gestão relativo ao 1º semestre, de acordo com o artigo 42º da
Lei 50/2012 de 31 de Agosto.

2.2. Aprovação do Tarifário GESAMB e Autorização para a
contratação de pessoal
O CI deliberou aprovar a revisão da tarifa pela receção de resíduos indiferenciados, autorizar que o grau
de cobertura dos gastos operacionais pelos rendimentos operacionais em 2017 se situe abaixo dos
verificados no período de 2016 e ainda a contratação de 8 trabalhadores.

2.3. Candidaturas Resíduos Urbanos
O CI deliberou aprovar a proposta de submissão de duas candidaturas ao Aviso-Concurso para Ações de
educação e sensibilização com vista a valorização de resíduos urbanos do POSEUR, uma da GESAMB e
outra da CIMAC.

2.4. Canil intermunicipal – ponto de situação
O CI tomou conhecimento do ponto de situação do processo tendente à criação de um canil e gatil
intermunicipal.

3. Assuntos da UGR
3.1. Alterações orçamentais
O CI ratificou as 8ª e 9ª modificações orçamentais de 2017, aprovadas pela sua Presidente.
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4. Modernização AC
O CI deliberou que sejam apresentados por escrito, a cada um dos municípios, os pormenores
financeiros do projeto e que se realize, em seguida, uma reunião com os interessados para tomar
decisões.

5. Alentejo e Ribatejo Film Comission
O CI tomou conhecimento dos assuntos abordados em reunião realizada 10/08/2017 como Sr. João
Antero em representação da “Alentejo e Ribatejo film Comission”.

6. ADRAL
O CI deliberou:
1. Iniciar de imediato contactos com a DECSIS para assegurar transitoriamente a operação do DC e
da RCDE;
2. Lançar o procedimento de ajuste direto para contratação do alojamento do DC à DECSIS;
3. Lançar procedimento (s) para contratação dos serviços de manutenção, administração e suporte
do DC e da RCDE.

7. Libertação de garantia bancária
O CI deliberou libertar uma garantia bancária relativa ao contrato de ajuste direto celebrado com a
Universidade de Évora para “Aquisição de serviços para o estudo e caracterização do risco de erosão nos
municípios do Distrito de Évora”.

8. Delegação de Poderes na Presidente para Procedimento de Concurso
Público GRM
O CI deliberou:
1. Autorizar a escolha do procedimento para a implementação da “Grande Rota do Montado”,
designar o respetivo júri e delegar neste a competência para analisar e autorizar os pedidos de
classificação de documentos, correção de erros e omissões, eventuais prorrogações de prazos e
outros esclarecimentos ao Cadernos de Encargos e para a realização da audiência prévia;
2. Autorizar a despesa inerente à Operação “Grande Rota do Montado”;
3. Delegar na Sra. Presidente do Conselho Intermunicipal os poderes para praticar, no âmbito do
procedimento, todos os atos que são legalmente cometidos à entidade competente para a
decisão de contratar.

O Primeiro-secretário

Arq. André Espenica
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