EDITAL 9/2018

EDITAL
DELIBERAÇÕES DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA
CIMAC – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL

1º SEMESTRE DE 2018
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 nas suas reuniões do 1º semestre de 2018:

16 DE JANEIRO DE 2018
1. Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes do CI
O CI decidiu consensualmente adiar a decisão sobre este assunto para próxima reunião.

2. Delegação de poderes no Presidente do CI
O CI deliberou delegar na “Mesa” do CI (Presidentes Hortênsia Menino, José Calixto e António Recto) em funções,
os poderes para abertura e condução de procedimentos por ajuste direto e consulta prévia e outorga de contratos.

3. Delegação de poderes no Secretário Executivo em funções para outorga de
contratos de valor contidos nas suas competências de autorização de despesa.
O CI deliberou delegar no secretário executivo em funções as competências para outorgar os seguintes contratos a
celebrar na sequência dos correspondentes procedimentos de aquisição de serviços:
 "Fornecimento de Serviços de Integração de Sistema Contabilístico Medidata com Plataforma de Faturação
Eletrónica SaphetyDoc";
 “Fornecimento de Serviços de Integração de Sistema Contabilístico AIRC com Plataforma de Faturação
Eletrónica SaphetyDoc";
 "Aquisição de Serviços de Apoio Técnico na Área da Imagem e Comunicação Institucional";
 “Aquisição de serviços para acompanhamento e implementação de projetos de desenvolvimento económico
e social do Alentejo Central, no âmbito do PDCT, ano 2018”;
 “Aquisição de serviços para acompanhamento e dinamização do grupo de trabalho na área da cultura da
CIMAC”;
 “Aquisição de serviços de manutenção e verificação preventiva da instalação elétrica e rede informática”;
 “Aquisição de serviços de manutenção de Extintores e Manutenção da Central de Incêndios e da Sinalética
de Segurança contra Incêndios”.

4. Deliberação sobre a existência e o número de secretários intermunicipais e
respetiva remuneração
O CI deliberou adiar este assunto para próxima reunião.

5. Aprovação da lista ordenada dos candidatos a membros do Secretariado
Executivo
O CI deliberou adiar este assunto para próxima reunião.

6. Designação de representantes em entidades externas


Conselho Consultivo Local do Centro de Formação Profissional de Évora,

O CI deliberou indicar a srª Presidente Hortênsia Menino para o CCL do CFP de Évora e adiar a designação dos demais
representantes para próxima reunião.
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7. Assuntos da UGR
7.1

Alteração orçamental

O CI aprovou a 1ª alteração de 2018 ao orçamento em vigor.

7.2

Autorização Genérica para despesas de funcionamento da CIMAC

O CI aprovou o compromisso dos valores associados aos vencimentos do pessoal, pagamento de IVA e senhas de
presença.

7.3

Autorizações de pagamento

O CI deliberou delegar na “Mesa” do CI (Presidentes Hortênsia Menino, José Calixto e António Recto) as
competências para aprovar as autorizações de pagamento relativas aos vencimentos do pessoal da CIMAC.

7.4

Tolerâncias de ponto 2018

O CI aprovou as tolerâncias de ponto para 2018.

8. Delegação de Competências para Abertura de Procedimentos no âmbito do Data
Centre CIMAC
O CI deliberou delegar na “Mesa” do CI (Presidentes Hortênsia Menino, José Calixto e António Recto) em funções,
as competências propostas para o Presidente do CI.

9. Abertura de procedimento por consulta prévia para o fornecimento de serviço de
comunicações de internet e voz fixa
O CI autorizou a abertura do procedimento e deliberou delegar na “Mesa” do CI (Presidentes Hortênsia Menino,
José Calixto e António Recto) em funções os poderes para:
 decidir sobre os erros e omissões das peças do procedimento, adjudicação e sua notificação, com a inerente
autorização da despesa, notificação da apresentação dos documentos de habilitação, aprovação da minuta
do contrato e sua outorga;
 no âmbito da plataforma eletrónica de contratação pública, submeter e assinar as peças do procedimento
e notificar a decisão de adjudicação.

10. Delegação de Competências para Abertura de procedimento por consulta prévia
para aquisição de ferramenta partilhada de gestão da relação com o cidadão (CRM
light)
O CI autorizou a abertura do procedimento e deliberou delegar na “Mesa” do CI (Presidentes Hortênsia Menino,
José Calixto e António Recto) em funções os poderes para:


a decisão de contratar, com a inerente autorização da despesa, e dos demais poderes conferidos pelo
Código dos Contratos Públicos ao órgão competente para a decisão de contratar, nomeadamente os
relativos à escolha do procedimento, aprovação das peças do procedimento, designação dos membros do
júri, adjudicação e sua notificação, notificação da apresentação dos documentos de habilitação, aprovação
da minuta do contrato e sua outorga;



no âmbito da plataforma eletrónica de contratação pública, submeter e assinar as peças do procedimento
e notificar a decisão de adjudicação.

11. Volta ao Alentejo em Bicicleta:
O CI deliberou aprovar o protocolo com a PODIUM, delegar na “Mesa” do CI (Presidentes Hortênsia Menino, José
Calixto e António Recto) as competências para outorgar o mesmo, designar como representante da CIMAC junto da
direção da Prova o/a presidente do CI e aprovar a repartição de custos pelos municípios.
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12. Eventos desportivos para 2018
O CI deliberou que a Gala do Desporto se realize em Estremoz e a Festa da Malha em Évora.

13. Aprovação de protocolo ERAACA – Estratégia Regional de Adaptação à Alterações
Climáticas do Alentejo
O CI aprovou a proposta de protocolo apresentada pela CCDRA.

14. Assuntos da GESAMB
O CI tomou conhecimento dos documentos previsionais para 2018 e o Relatório de gestão do 3º trimestre da
GESAMB.

15. Regulamento Geral de Proteção de Dados
O CI deliberou aprovar a realização de uma sessão de informação / formação para eleitos, a preparação da abertura
de um procedimento para realização do diagnóstico da situação e propostas de ação na CIMAC e Municípios e
avaliação das possibilidades de financiamento do estudo e das ações.

20 DE FEVEREIRO DE 2018
1. Apresentação da Agenda Regional para o Ambiente (CCDRA)
O CI tomou conhecimento da “Agenda Regional para o Ambiente”.

2. Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes do CI
CI aprovou a realização de uma reunião extraordinária no próximo dia 6 de Março, pelas 15.00h para discutir este
assunto e os constantes dos pontos 3, 4 e 5 da Ordem de trabalhos.

3. Delegação de poderes no Presidente do CI
O CI deliberou delegar nos dois vice-presidentes em funções os poderes para abertura e condução de procedimentos
por ajuste direto e consulta prévia e outorga de contratos.

4. Deliberação sobre a existência e o número de secretários intermunicipais e
respetiva remuneração
Assunto adiado para próxima reunião.

5. Aprovação da lista ordenada dos candidatos a membros do Secretariado
Executivo
Assunto adiado para próxima reunião.

6. Designação de representantes em entidades externas
O CI deliberou indicar os Srs. Presidentes Carlos Pinto de Sá, José Manuel Grilo e Luís Mourinha para integrarem a
Comissão Distrital de Proteção Civil.

7. Assuntos da UGR
7.1

Alteração orçamental

O CI aprovou a 2ª modificação ao orçamento em vigor.
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7.2

Autorizações de pagamento

O CI deliberou aprovar um pagamento à DECSIS SI - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA.

7.3

Pessoal: mobilidade

O CI tomou conhecimento dos pedidos de mobilidade existentes.

7.4

Pessoal: regularização de precários

O CI deliberou reconhecer as situações de exercício de funções que satisfaçam necessidades permanentes e sem
vínculo jurídico adequado e abrir os respetivos procedimentos concursais com delegação dos respetivos poderes
nos vice-presidentes em funções, enquanto não estiver eleito o presidente do CI.
O CI deliberou ainda que seja realizado junto dos municípios associados um levantamento dos processos de
regularização em curso.

7.5

Pessoal: novos recursos

O CI deliberou que se iniciem os procedimentos com vista ao recrutamento de novos recursos necessários para
corresponder às atuais responsabilidades e tarefas da CIMAC.

7.6

Contribuições mensais / duodécimos

O CI deliberou que os serviços preparem simulações relativamente à distribuição da “quota-base”, de acordo com:
FEF, nº de Eleitores, Área, População e PDCT.

7.7

Orientações contabilísticas para consolidação de contas (para GESAMB)

O CI aprovou uma proposta de orientações contabilísticas para a consolidação de contas com a GESAMB.

8. Candidatura SIRAE
O CI aprovou a recuperação do projeto de extensão da Fibra Ótica aos lotes das Áreas de Acolhimento Empresarial.

9. Criação de Consórcio Living Lab
O CI aprovou a criação de um Consórcio Living Lab no Alentejo, com um foco na saúde, bem-estar e envelhecimento
ativo.

10. Concessão RCDE
O CI aprovou a realização de uma auditoria à RCDE antes do lançamento de novo procedimento de concessão.

11. RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados
O CI deliberou aprovar a abertura de procedimento de Concurso Público de “Diagnóstico Inicial para Implementação
do RGPD” e delegar nos vice-presidentes em exercício os poderes para a decisão de contratar, com a inerente
autorização da despesa, e dos demais poderes conferidos pelo Código dos Contratos Públicos ao órgão competente
para a decisão de contratar.

12. Referencial Estratégico para o Desenvolvimento Social do Alentejo Central
Assunto adiado para próxima reunião.

13. Centros Interpretativos e de Acolhimento Turístico de Évora e do Alentejo
Central
Assunto adiado para próxima reunião.
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14. Candidatura ao Fundo Florestal Permanente: Gabinete Técnico Florestal
Intermunicipal
O CI tomou conhecimento da candidatura apresentada.

15. Candidaturas POCTEP
Assunto adiado para próxima reunião.

16. Revisão das propinas das ações de formação
Assunto adiado para próxima reunião.

17. Regulamento da Gala do Desporto – alteração
O CI aprovou uma alteração ao Regulamento da Gala do Desporto.

18. Controlo e execução orçamental, equilíbrio operacional e volume de emprego
(autorização de contratações GESAMB)
O CI aprovou uma proposta da GESAMB de aumento do volume de emprego médio anual previsional para 2018
desta empresa.

19. Designação de Presidente do CC do HESE
Assunto adiado para próxima reunião.

6 DE MARÇO DE 2018
1. Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes do CI
O CI deliberou a seguinte constituição da Presidência do Conselho Intermunicipal da CIMAC, até ao final do corrente
ano:
- Presidente do CI: José Gabriel Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz;
- Vice-Presidente: Carlos Pinto de Sá, Presidente da Câmara Municipal de Évora;
- Vice-Presidente: António Recto, Presidente da Câmara Municipal de Redondo.

2. Delegação de poderes no Presidente do CI
O CI delegou no seu Presidente os poderes para:
 abertura e condução de procedimentos de contratação de empreitadas de obras públicas, locação ou aquisição
de bens móveis e aquisição de serviços que devam reger-se pelo Código dos Contratos Públicos e seguir a forma
de ajuste direto e consulta prévia, e praticar todos os atos que caibam, nos termos da lei, ao órgão competente
para a decisão de contratar;
 outorga de contratos de trabalho em funções públicas e contratos de fornecimento de bens e serviços
resultantes de procedimentos enquadrados no Código dos Contratos Públicos, até ao limite do ajuste direto;
 outorga de contratos, e respetivas alterações ou adendas, com as autoridades de gestão dos programas
operacionais de financiamento comunitário.

3. Deliberação sobre a existência e o número de secretários intermunicipais e
respetiva remuneração
O CI deliberou, por unanimidade, a existência de um secretário intermunicipal não remunerado.
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4. Aprovação da lista ordenada dos candidatos a membros do Secretariado
Executivo
CI deliberou propor à Assembleia Intermunicipal a seguinte lista de candidatos a membros do Secretariado Executivo
Intermunicipal:
1º Secretário: Manuel André Piteira Espenica
Secretário Intermunicipal: Francisco Rodrigues da Costa

5. Designação de representantes em entidades externas
O CI deliberou indicar representantes para o Conselho da Região Hidrográfica do Alentejo (RH6 – Tejo e Mira e RH7
– Guadiana), o Conselho da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste (RH5) e para o Conselho Consultivo do Centro de
Emprego de Évora (IEFP).

6. Proposta de Fiscal Único para a GESAMB
O CI deliberou apresentar à Assembleia Intermunicipal da CIMAC a proposta de designação como Fiscal Único da
GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM.

20 DE MARÇO DE 2018
1. EDP Distribuição: apresentação da visão da EDP sobre os desafios do sector
O CI assistiu a uma apresentação “sobre os desafios que se apresentam ao sector”.

2. Reprogramação do Portugal 2020 / Alentejo2020
O CI deliberou enviar à ANMP a resposta já enviada à AG do Alentejo 2020, reforçando a chamada de atenção para
as questões:
• Da proteção civil e das respetivas infraestruturas e equipamentos;
• Da rede viária e das acessibilidades de responsabilidade municipal, para cujas necessidades de
intervenção os municípios não têm meios financeiros suficientes;
• Da necessidade de reforço dos investimentos nas infraestruturas de acolhimento empresarial,
designadamente na expansão e qualificação das áreas de acolhimento empresarial;
• Das prementes necessidades de investimento nas infraestruturas de abastecimento de água e
saneamento de responsabilidade municipal.

3. PI 10.5 – Equipamentos Escolares, Ponto de Situação
O CI tomou conhecimento do ponto de situação da execução desta PI.

4. Candidatura SIRAE – Decisão de submissão e Acordo de Parceria
O CI aprovou a candidatura do projeto e a CIMAC como sua única promotora. Aprovou ainda a proposta de acordo
de parceria.

5. Propostas de Candidaturas ao INTERREG Va
5.1 RIADAPT_ACE
O CI aprovou uma proposta de candidatura à segunda convocatória do programa INTERREG V-A Espanha-Portugal
(POCTEP) 2014-2020, do projeto “Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en Alentejo, Centro y Extremadura –
RIADAPT.
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5.2 DEMOSOLAR
O CI aprovou uma proposta de candidatura à segunda convocatória do programa INTERREG V-A Espanha-Portugal
(POCTEP) 2014-2020, do projeto DEsenvolvimento local de MOdelos urbanos de autoconsumo de energia SOLAR –
DEMOSOLAR.

5.3 Projeto “PROTOTIPO DE COOPERATIVA TRANSFRONTERIZA
AGROALIMENTARIA”
O CI aprovou uma proposta de candidatura do “PROYECTO EUROCOOP: CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y
DINAMIZACIÓN COMERCIAL DE UN PROTOTIPO DE COOPERATIVA TRANSFRONTERIZA AGROALIMENTARIA.” ao
Interreg VA - Eixo 2. crescimento integrador através de uma cooperação transfronteiriça a favor da competitividade
empresarial.

6. Propostas de Candidatura ao Fundo Ambiental: Economia Circular – “Plastic
Free”
O CI tomou conhecimento da parceria integrada pela CIMAC que apresentou uma candidatura ao Fundo Ambiental
do projeto “De plásticos a carvões ativados – Economia circular nos plásticos agrícolas e urbanos”.

7. Referencial Estratégico para o Desenvolvimento Social do Alentejo Central
O CI deliberou aprovar a apresentação do Estudo na Plataforma Supraconcelhia, que os serviços avaliem da
possibilidade de realizar um Seminário sobre esta temática e que avaliem também, em conjunto com as demais
entidades interessadas, a eventual dinamização de um observatório.

8. Centros Interpretativos e de Acolhimento Turístico de Évora e do Alentejo
Central
Concluída a elaboração do Projeto Geral, o CI reconheceu que o trabalho foi tecnicamente desenvolvido de forma
correta embora a sua estratégia apresente necessidade de adequação a realidade, designadamente no que se refere
aos modelos de gestão.

9. Revisão das propinas das ações de formação.
O CI aprovou uma proposta de atualização dos valores das propinas das ações de formação.

10. Designação de representantes em Entidades Externas
10.1 Nomeação do Presidente do Conselho Consultivo do HESE
O CI nomeou o Dr. António Jorge de Paiva Jara e o Professor Jorge Quina Ribeiro de Araújo para exercerem o cargo
de Presidente do conselho Consultivo do Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE, de acordo com o seguinte
calendário:
Até dezembro de 2018: Dr. António Jara;
De janeiro de 2019 a setembro de 2019: Professor Jorge Araújo;
De outubro de 2019 a setembro de 2020: Dr. António Jara;
De outubro de 2020 a setembro de 2021: Professor Jorge Araújo.

10.2 Conselho Consultivo Regional do IPDJ
O CI deliberou manter como representante da CIMAC o primeiro-secretário.

11. Assuntos da UGR
11.1 Alteração ao orçamento
O CI aprovou a 3ª modificação ao orçamento de 2018.

7/13

EDITAL 9/2018
11.2 Plano de Faturação
O CI tomou conhecimento do plano de faturação para 2018.

11.3 Alterações nas contas bancárias
O CI aprovou o encerramento de 3 das contas bancárias da CIMAC e a transferência das verbas nelas existentes
para a conta geral.

11.4 Contribuições mensais / duodécimos
O CI deliberou agendar uma discussão mais aprofundada este assunto para a sua próxima reunião.

12. Abertura de Concurso Público de “Serviços de Operação, Manutenção, Gestão e
Suporte Técnico da Infraestrutura e Serviços de DATA CENTER CIMAC”
O CI delegou no seu presidente os poderes para a decisão de contratar, com a inerente autorização da despesa e
dos demais poderes conferidos pelo Código dos Contratos Públicos ao órgão competente para a decisão de
contratar, e no Primeiro-secretário os poderes para submissão e assinatura de todas as peças do procedimento na
plataforma eletrónica de contratação pública e notificação da decisão de adjudicação.

26 DE ABRIL DE 2018
0. Período antes da ordem do dia
O CI deliberou que os serviços entrem em contacto e agendem reunião com a DGADR para conhecer o Regime de
Estruturação Fundiária e Bolsa Nacional de Terras e avaliar forma de tratar com os municípios.

1. Prestação de contas de 2017
O CI aprovou os documentos de prestação e contas a submeter à Assembleia Intermunicipal.

2. Plano de Ação e Orçamento para 2018 – revisão
O CI aprovou a proposta de Plano de Ação e Orçamento, 1ª revisão orçamental, a submeter à Assembleia
Intermunicipal.

3. Designação do ROC – Revisor oficial de contas
O CI deliberou propor à AI a nomeação de Marques, Cruz e Associado, SROC, Lda. como revisor oficial das contas da
CIMAC.

4. ADRAL: Portfolio de Projetos e desafios de curto prazo
O CI tomou conhecimento da situação financeira e dos principais projetos que esta agência tem em desenvolvimento
e aceitou a responsabilidade de avançar com a elaboração de um Plano de Ação para a ADRAL.

5. Ligação ferroviária Sines-Elvas/Caia
O CI aprovou uma tomada de posição sobre este assunto.

6. Reforço da Infraestrutura Cloud CIMAC
O CI aprovou a abertura de um concurso público, no âmbito para reforço da infraestrutura Cloud CIMAC e delegou
no seu presidente os poderes para a decisão de contratar, com a inerente autorização da despesa e dos demais
poderes conferidos pelo CCP ao órgão competente para a decisão de contratar e no primeiro-secretário os poderes
para submeter e assinar as peças do procedimento e notificar a decisão de adjudicação.
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7. Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CRO - Intermunicipal)
O CI deliberou que a CIMAC candidate a financiamento a construção de um CRO e aceitar a cedência do terreno por
parte da GESAMB.

8. Candidatura SIRAE – Decisão de submissão e Acordo de Parceria
O CI aprovou o acordo de parceria a celebrar entre a CIMAC e os municípios associados.

9. Gala do Desporto: homologação da lista dos homenageados
O CI homologou a lista dos atletas e equipas a homenagear na Gala do Desporto.

10.

Proposta de ACEP

O CI deliberou adiar este assunto para a sua próxima reunião.

11.

Delegação de competências pelo CI no Secretariado Executivo (SE)

O CI deliberou adiar este assunto para a próxima reunião.

12.
Definição do valor limite de despesas previsto nas alíneas h) e m) do artº 96º
da Lei 75/2013
O CI deliberou adiar este assunto para a próxima reunião.

13.

GRM – Grande Rota do Montado, ponto de situação

O CI deliberou adiar este assunto para a próxima reunião.

14.

Proposta do "Público" sobre Cante Alentejano

O CI deliberou adiar este assunto para a próxima reunião.

15.
RGPD – Regulamento Geral da Proteção de Dados, ponto de situação e proposta
de ação
O CI deliberou aguardar pela conclusão do processo legislativo iniciado pelo Governo antes de tomar decisões sobre
qualquer processo de contratação de serviços nesta área.

16.

Participação no Secretariado do congresso AMAlentejo

O CI deliberou adiar este assunto para a próxima reunião.

15 DE MAIO DE 2018
0. Período antes da ordem do dia
O CI deliberou, por unanimidade, acrescentar os seguintes assuntos à OT:
 Lista de pagamentos (ADRAL)
 Designação de perito para acompanhar o Projeto Peer to Peer (intercâmbio de experiências) no âmbito da
EGSRA (Associação para a Gestão de Resíduos) e a MWE – Municipal Waste Europe.



Acordo de Parceria com a ADENE.

1. SANQ – Sistema de Antecipação das Necessidades de Qualificação
O CI adiou este assunto para próxima reunião.
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2. PI 10.1 Combate ao abandono Escolar – Ponto de situação
O CI tomou conhecimento da situação das candidaturas e da realização da reunião com os responsáveis da Estrutura
de Missão do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar.

3. Contribuições Mensais
O CI deliberou que cada um dos municípios faça chegar à CIMAC propostas sobre este assunto a tempo de os serviços
poderem analisá-las e levar à próxima reunião do CI essa análise para decisão.

4. Proposta de ACEP
O CI deliberou adiar este assunto para a próxima reunião.

5. Contrato de Consórcio PlaCarvões-EC
O CI deliberou aprovar a minuta de contrato e delegar poderes no seu Presidente para outorga do mesmo.

6. Delegação de competências pelo CI no Secretariado Executivo (SE)
O CI deliberou delegar no Secretariado Executivo Intermunicipal as competências previstas nas alíneas b), c), d), k),
e q) do nº 1 do artigo 96º, nº 1, 95º do regime anexo à Lei 75/2013 de 12 de Setembro, nos termos e para os efeitos
previsto no nº 2 do mesmo artigo.

7. Definição do valor limite de despesas previsto nas alíneas h) e m) do artº 96º da Lei
75/2013
O CI deliberou confirmar o limite de despesa referido nas alíneas h) e m) do nº1 do artigo 96º do regime anexo à Lei
75/2013 de 12 de Setembro.

8. GRM – Grande Rota do Montado, ponto de situação
O CI tomou conhecimento do ponto de situação do projeto e deliberou que sejam reforçadas as diligências junto
dos municípios no sentido de ultrapassar as dificuldades existentes.

9. Proposta do "Público" sobre Cante Alentejano
O CI deliberou solicitar informação às demais CIM, designadamente à CIMBAL, para que a ação da CIMAC não seja
desarticulada das demais.

10.
Participação no Secretariado (aliás Comissão Organizadora) do Congresso
AMAlentejo
O CI ratificou a decisão do Presidente de participar na Comissão Organizadora do Congresso.

11.

Libertação de garantia bancaria do Projeto Centros Interpretativos

O CI libertou uma garantia bancária prestada pela Quaternaire Portugal.

12.

Representante da CIMAC no Comité de Acompanhamento do Alentejo 2020

O CI deliberou manter como representante o seu Presidente.

13.

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

O CI designou o seu Presidente como representante no Conselho Regional de Inovação.

14.

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

O CI deliberou adiar este assunto para próxima reunião.
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15.

CINECOM

O CI aprovou a proposta de estatutos da CINECOM Além Tejo - Associação para a Promoção Audiovisual da Região
Alentejo e Lezíria Do Tejo, a adesão da CIMAC como sócio fundador e delegou no seu Presidente os poderes para
outorga da escritura de constituição da mesma.

16.

Infraestruturas APTAS redes Comunicação

O CI aprovou uma proposta de regulamento e disposições uniformizadas para a construção, o acesso e a instalação
de redes e infraestruturas de comunicação eletrónicas e outras obras e trabalhos a realizar no subsolo do domínio
público e privado municipal.

17.

Lista de pagamentos (ADRAL)

O CI aprovou um pagamento à ADRAL.

18.

Designação de perito para acompanhar o Projeto Peer to Peer

O CI deliberou integrar a candidatura a financiamento pela Comissão Europeia do projeto “Peer 2 Peer for PAYT and
separate collection” e designou a Dr.ª Cátia Borges como perita para acompanhar o mesmo.

19.

Acordo de Parceria com a ADENE

O CI aprovou uma proposta de acordo de parceria com a ADENE para promoção da utilização de materiais
energeticamente eficientes nas construções municipais e delegou no seu Presidente os poderes para outorga do
mesmo.

19 DE JUNHO DE 2018
1. SANQ – Sistema de Antecipação das Necessidades de Qualificação
O CI deliberou que a CIMAC irá colaborar com a DGESTE e o IEFP no processo anual de identificação das necessidades
de formação profissional e de decisão sobre os cursos a promover sem, contudo, formalizar a adesão ao Protocolo
proposto pela ANQEP e sem assumir a aplicação do Módulo de Aprofundamento Regional do SANQ.

2. Modernização AC 2020
O CI aprovou a proposta de reprogramação do projeto Modernização AC2020.

3. Assuntos da UGR
3.1

Alteração Orçamental

O CI aprovou a 5ª modificação orçamental de 2018.

3.2

Conta consolidada com a GESAMB

O CI aprovou a proposta de conta consolidada com a GESAMB.

3.3

ACEP

O CI aprovou o ACEP a celebrar com o STAL.

3.4

Contribuições Mensais

O CI deliberou manter o critério de cálculo das contribuições atualmente em vigor.
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4. Procedimento por consulta prévia para OMG Data Centre
O CI autorizou a abertura do procedimento, com a inerente realização de despesa e designação dos membros do
júri, delegou no seu Presidente os poderes para notificação, adjudicação e decisão sobre os erros e omissões das
peças do procedimento, bem como aprovação e outorga do contrato.
O CI delegou ainda, no Primeiro-secretário, os poderes para submeter e assinar as peças do procedimento e notificar
a decisão de adjudicação.

5. CHEBECO
O CI aprovou uma proposta de metodologia para a apresentação e envolvimento dos municípios neste projeto.

6. Plataforma Criativa do Alentejo central
O CI tomou conhecimento do ponto de situação da implementação deste projeto e do programa da iniciativa de
divulgação pública a realizar.

7. Participação no Congresso AMAlentejo
O CI aceitou um convite para realização de uma intervenção institucional no congresso, cometendo a
representação ao sr. Vice-Presidente, António Recto.

8. Participação no Projeto de Inovação Social “Centro de Inovação Social do Alentejo”
(FEA)
O CI deliberou ratificar a decisão do seu Presidente de participação neste projeto.

9. Aprovação dos Relatórios PIAAC Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações
Climáticas
O CI aprovou o PIAAC – Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas.

10.

Cante Alentejano – Proposta do jornal “Público”

O CI deliberou, em sequência da deliberação anterior sobre o este assunto, insistir nos esforços de articulação com
a CIMBAL e solicitar mais informação sobre os conteúdos dos materiais a publicar, antes de tomar a decisão de
aceitar a proposta.

11.

Apoio ao Consórcio “Monte”

O CI deliberou que seja promovida uma reunião com a direção daquele consórcio para obter mais informação sobre
o apoio financeiro solicitado.

12.

PI 9.7 – Equipamentos Sociais

O CI deliberou solicitar a prorrogação do aviso em vigor com “datas de corte” mensais de modo a acelerar a
apreciação das candidaturas.

13.

Protocolo Agenda Digital

O CI aprovou uma proposta de Protocolo entre a CIMAC, a ADRAL e a DECSIS visando a promoção de uma Agenda
Digital para a região do Alentejo e mandatar o seu Presidente para a outorga do mesmo.
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14.

Convite proposta AAAIIT_Interreg POCTEP

O CI deliberou que os serviços acompanhem a evolução dos trabalhos de uma candidatura ao POCTEP AlgarveAlentejo-Andaluzia, com várias entidades da Região, devendo o assunto voltar ao CI quando for relevante,
designadamente nas fases subsequentes da candidatura.

15.

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

O CI aprovou a adesão da CIMAC ao Pacto de Autarcas para o Clima e a Energia e mandatar o seu Presidente para
assinar o formulário de adesão.

16.

Redes de julgados de Paz.

O CI deliberou que a CIMAC contacte o Ministério da Justiça com vista à constituição de Julgados de Paz no Alentejo
Central.

17.

Aprovação de Aditamento ao contrato ESE

O CI aprovou um ao “Contrato de Gestão de Eficiência Energética Relativo à Implementação de Medidas de Melhoria
da Eficiência Energética nos Sistemas de Iluminação Pública dos Municípios que integram a CIMAC”, celebrado com
a I-QUATRO, Lda e mandatou o seu Presidente para a respetiva assinatura.

18.

Convite para integrar o Conselho Consultivo da EPRAL

O CI deliberou aceitar o convite de integração no Conselho Consultivo da EPRAL, na pessoa do seu Presidente.

Évora, 27 de julho de 2018.

O Primeiro-secretário

Arq. André Espenica
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