EDITAL 12/2018

EDITAL
DELIBERAÇÕES DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA
CIMAC – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL
EM 14 DE AGOSTO 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 na sua reunião do dia 14 de agosto de
2018:

Redes de abastecimento de água em baixa
Com a presença do Sr. Secretário de Estado do Ambiente (SEA), Engº Carlos Martins.
Os Municípios de Alandroal, Borba, Estremoz, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas
Novas e Viana do Alentejo mostraram disponibilidade para estudar a análise da agregação das baixas.

Concessão da Distribuição de Eletricidade em Baixa Tensão
O CI deliberou:
 Solicitar uma reunião à ERSE para esclarecer alguns aspetos dos documentos em consulta e obter
mais informação sobre o processo;
 Realizar no início de setembro uma nova reunião do Grupo de trabalho com a participação dos
eleitos responsáveis pela área;
 Antecipar o CI de setembro de 18.09 para 11.09 para poder tomar posição formal no prazo da
consulta;
 Solicitar à EDP Distribuição, para cada uma das concessões municipais, a disponibilização do
Inventário do Património afeto à concessão municipal;
 Disponibilizar os custos operacionais da concessão;
 Disponibilizar todas as relações jurídicas diretamente relacionadas com a concessão
nomeadamente laborais, de empreitada, de locação, de prestação de serviços, de receção e
entrega de eletricidade, da concessão;
 Recomendar aos municípios que peçam a mesma informação para a concessão respetiva.

RJSTPP – (novo) Regime Jurídico do Transporte Público de
Passageiros
O CI deliberou avançar com a publicitação no Jornal Oficial da União Europeia de um anúncio de préinformação relativo ao contrato de serviço público e adiar as demais decisões para próxima reunião.

Concretização da transferência das competências prevista na nova
Lei
O CI deliberou solicitar a convocação da Assembleia Intermunicipal.

Projeto ADRAL Aceleradora para acordo com CIMAC/CM Évora
O CI deliberou adiar este assunto para próxima reunião.
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Delegação de competência no Presidente - plataforma +Sucesso
Escolar
O CI deliberou delegar 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 submeter e assinar as
peças do procedimento e notificar a decisão de adjudicação.

GRM – Grande Rota do Montado
O CI aprovou a revisão do Projeto Técnico de Execução da “Grande Rota do Montado”, para
complementar a documentação entregue à Autoridade de Gestão em julho.

Projeto Wifi turismo – implementação
O CI tomou conhecimento do modo de execução deste projeto, que a ERTA pretende adotar.

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
O CI deliberou adiar este assunto para próxima reunião.

Assuntos da UGR
10.1 Alteração orçamental
O CI deliberou aprovar a 6ª modificação orçamental de 2018.

Informação sobre candidatura ao Valorizar sobre BIME
O CI deliberou adiar este assuno para próxima reunião.

Projeto LIFE myBUILDINGisGREEN
O CI deliberou adiar este assuno para próxima reunião.

Convite para integrar Comissão de Honra do "Allstones - Alentejo's
Stones in the World" (Pedras do Alentejo no Mundo).
O CI deliberou aceitar o convite.

Évora, 12 de setembro de 2018.
O Primeiro-secretário

Arq. André Espenica
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