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EDITAL
DELIBERAÇÕES DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA
CIMAC – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL
AGOSTO DE 2019
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 agosto de 2019:

20 DE AGOSTO DE 2019
1. ECoC – Candidatura a Capital Europeia da Cultura
O CI tomou conhecimento do ponto de situação da preparação do projeto a candidatar e da intenção da CM Évora
em envolver todo o Alentejo Central.

2. EIDT – Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial
O CI deliberou validar o trabalho efetuado até agora pela equipa contratada pela CIMAC para revisitação/atualização
da EIDT-AC elaborada em 2014.

3. Alteração orçamental
O CI aprovou a 8ª modificação orçamental de 2019.

4. Implementação do RJSPTP – Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de
Passageiros – Calendário.
O CI tomou conhecimento da preparação do procedimento público de contratualização dos serviços de operador.

5. Plataforma Mais Cidadania (Projeto Intermunicipal de Combate ao Insucesso
Escolar)
O CI tomou conhecimento da plataforma “Mais Cidadania” e deliberou escolher “a espiga”, com voz feminina, para
mascote da mesma.

6. RCDE: encerramento do contrato de concessão
O CI tomou conhecimento de uma reunião havida com a Altice (anterior concessionário), na qual ficou acordado que
aquela empresa colocasse as suas preocupações e propostas até ao próximo dia 12 de setembro para que o CI as
possa analisar e sobre elas tomar alguma decisão na sua reunião do dia 17 de setembro.

7. PART – Alargamento aos estudantes 10º, 11º e 12º anos
O CI deliberou não aplicar do PART aos alunos do 10.º ano e seguintes no mês de setembro, sendo que o mesmo
será aplicado a partir de outubro.

8. Candidatura ao Portugal Inovação Social - Projeto Km0
O CI concordou com uma proposta da Universidade de Évora para este projeto, devendo os municípios pronunciarse sobre o seu interesse de participação após um ensaio de repartição de custos usando a regra das contribuições.

9. Candidatura (s) ao AVISO Nº ALT20‐14‐2019‐47 - Proteção contra Riscos de
Incêndios
O CI concordou com os princípios da candidatura, devendo a CIMAC prepará-la com os responsáveis dos municípios.

10. Candidaturas ao aviso ALT20-64-2019-45 / PI 11.2 (Proposta da CCDRA)
O CI manifestou a sua posição favorável ao processo de preparação das candidaturas sem prejuízo de voltar a
apreciar as mesmas numa formulação mais avançada na sua reunião de setembro.

11. Candidatura ao INTERREG - SUDOE (Proposta CECHAP)
O CI deliberou integrar a candidatura em parceria com a Associação de Estudos de Cultura, História, Arte e
Patrimónios.
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12. SANQ – Reunião com ANQEP e próximos passos
O CI deliberou que:
 A CIMAC assuma o papel de observador nos trabalhos de preparação da rede para o ano letivo 2020/2021;
 A CIMAC inicie alguns trabalhos de levantamento, caracterização e diagnóstico da realidade regional, por
forma a iniciar a construção de indicadores regionais para a definição da rede;
 A CIMAC, conjuntamente com a DGEstE e os serviços do IEFP, dinamize a nível regional iniciativas de
esclarecimento e sensibilização de alunos e famílias para o ensino profissional e de informação e
preparação dos estabelecimentos de ensino para a adequação das propostas de cursos profissionais às
necessidades de qualificação regionais.

13. Renovação do contrato Flatrate
O CI deliberou que se solicite a todos os municípios a sua confirmação escrita de que têm interesse na renovação
deste serviço.

14. CIRO - Centro Intermunicipal de Recolha Oficial
O CI tomou conhecimento do ponto de situação do projeto e deliberou:
 Que os serviços preparem um novo ensaio de repartição do esforço financeiro do investimento por cada
um dos municípios, atendendo também que entretanto foram aprovados apoios a novas instalações
municipais e,
 Que os serviços avaliem as eventuais consequências da desistência do projeto com a rescisão do contrato
programa.

15. Aditamento ao Protocolo de Colaboração entre CIMAC e ANEPC para
desenvolvimento do SIG-GO
O CI deliberou aprovar uma proposta de adenda ao Protocolo celebrado com a ANEPC no âmbito do SIG-GO, com as
alterações propostas pelo CDOS.

16. PI 9.1 Inclusão pela Cultura: proposta de operacionalização (no âmbito do PDCT)
O CI aprovou uma proposta de operacionalização do projeto de Inclusão pela Cultura previsto no PDCT.

17. Eficiência Energética na IP
O CI tomou conhecimento de que o início da obra de substituição das luminárias da Iluminação Pública previsto para
setembro tem que ser adiado para novembro.

18. Festa da Malha
O CI tomou conhecimento do ponto de situação da preparação da Festa da Malha a realizar dia 22 de setembro, em
Estremoz.

19. Contrato interadministrativo de partilha de competências com a CIMAL
O CI aprovou uma proposta de contrato interadministrativo de partilha de competências entre a CIMAC e a CIMAL
– Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, enquanto autoridades de transportes, nos termos do RJSPTP e
mandatar o seu presidente para a respetiva outorga.

Évora, 26 de agosto de 2019.
O Primeiro-secretário

Arq. André Espenica
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