EDITAL 1/2019

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

3º QUADRIMESTRE 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 ocorridas no 3º quadrimestre de
2018:

11 DE SETEMBRO DE 2018
1. Projeto ADRAL Aceleradora para acordo com CIMAC/CM Évora
O CI deliberou a realização de uma reunião para esclarecimento de algumas questões técnicas referentes a este
projeto.

2. 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 tomou conhecimento do ponto de situação deste processo.

3. RJSTPP – (novo) Regime Jurídico do Transporte Público de Passageiros
O CI deliberou adiar este assunto para posterior reunião.

4. Informação sobre candidatura ao Valorizar sobre BIME
O CI deliberou aceitar o envolvimento e apoio da CIMAC à edição da BIME 2019 na medida em que os municípios,
cada um de per si, decida participar.

5. Alteração orçamental
O CI aprovou a 7ª modificação orçamental de 2018.

6. Renovação do contrato de gestão delegada com a GESAMB
O CI tomou conhecimento da estrutura do contrato de gestão delegada com a GESAMB a renovar.

7. Concessão da Distribuição de Eletricidade em Baixa Tensão
O CI deliberou tomar posição nos termos apresentados pelo consultor contratado pela CIMAC.

8. Projeto Ritmus (participação no projeto em colaboração com a Universidade de
Évora)
O CI tomou conhecimento do envolvimento da CIMAC neste projeto.

9. Venda da Casa de Habitação
O CI deliberou solicitar uma avaliação que fundamente uma proposta de valor base para a alienação do imóvel em
hasta pública.

10. Obras de Melhoria da Eficiência Energética do Edifico Sede CIMAC
O CI tomou conhecimento da elaboração de um projeto que possa ser candidatado ao Alentejo 2020 na PI 4.3, para
melhoria da eficiência energética do edifício sede da CIMAC.
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16 DE OUTUBRO DE 2018
1. 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 tomou conhecimento da situação e deliberou manifestar à Câmara Municipal de Vila Viçosa a total
disponibilidade da CIMAC para negociar e acordar com este município as modalidades concretas de execução e
outras condições que o município considere relevantes relativamente à sua participação no mesmo.

2. Assuntos da UGR
2.1 Documentos Previsionais da CIMAC para 2019
O CI aprovou os documentos previsionais para 2019.

2.2 Alteração Orçamental
O CI aprovou a 8ª modificação orçamental de 2018.

2.3 Relatório do ROC do 1º Semestre
O CI tomou conhecimento do relatório relativo à situação económica e financeira da CIMAC no primeiro semestre
de 2018.

3. GESAMB – Relatório de Gestão 1º Semestre
O CI tomou conhecimento do relatório relativo à execução orçamental e do plano da GESAMB no primeiro semestre
de 2018.

4. Licenciamento Microsoft
O CI deliberou:
1.

2.
3.

Aprovar a integração da CIMAC num agrupamento de entidades adjudicantes, com vista à realização deste
procedimento, aprovar a minuta do “Acordo para Constituição de Agrupamento de Entidades
Adjudicantes” e designar a CIMAC como representante do agrupamento;
Delegar no Presidente do Conselho Intermunicipal os poderes para a decisão de contratar e os demais
conferidos pelo Código dos Contratos Públicos ao órgão competente para a decisão de contratar;
Delegar no primeiro-secretário a submissão e assinatura de peças do procedimento e contrato na
plataforma eletrónica de contratação pública.

5. 37ª Volta ao Alentejo em Bicicleta
O CI deliberou solicitar aos municípios associados que, até ao final de Outubro, se candidatem a acolher os diversos
eventos correspondentes às etapas atribuídas à CIMAC no percurso proposto pela PODIUM.

6. Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo
O CI deliberou aceitar a proposta da CM de Serpa de participação na criação de um Centro Tecnológico
Agroalimentar do Alentejo (CETAA) e mandatar o seu presidente para outorgar o Protocolo de Parceria a celebrar
entre diversos parceiros. A participação da CIMAC no projeto e na associação a constituir fica condicionada à
elaboração dos estudos prévios de viabilidade e sustentabilidade do projeto e ao visto prévio do Tribunal de Contas.

7. Constituição da CINECOM Além Tejo
O CI aprovou algumas alterações à proposta de Estatutos e a declaração de compromisso e mandatou o seu
Presidente para outorgar a respetiva escritura de constituição.
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8. Alojamento de estudantes universitários
O CI deliberou dar conhecimento á Reitoria da Universidade de Évora das diligências tomadas a fim de os municípios
poderem equacionar eventuais apoios ao alojamento de estudantes universitários na sua área.

20 DE NOVEMBRO DE 2018
1. Apresentação de Protocolos CIG - Comissão para a Igualdade de Género
A srª Presidente da CIG fez uma apresentação sobre a ENIND – Estratégia Nacional para a Igualdade e Não
Discriminação, propondo aos municípios a celebração de um protocolo para a promoção, execução, monitorização
e avaliação da implementação de medidas e ações que concorram para a territorialização da ENIND ao nível do
Município.

2. Assuntos da GESAMB
2.1 Plano de Negócios da GESAMB 2019-2038
O CI tomou conhecimento do Plano de Negócios da GESAMB para o período 2019-2038.

2.2 Tarifário GESAMB para 2019
O CI aprovou o tarifário para 2019.

2.3 CRO - Centro de Recolha Oficial (Canil e gatil intermunicipal – apresentação do
projeto)
O CI deliberou:
 solicitar aos municípios que confirmem o seu interesse em participar no projeto desde o seu início;
 que sejam estudadas as questões jurídicas associadas;
 solicitar que os estudos sejam ajustados em função do cofinanciamento a obter por via da candidatura,
dos participantes confirmados e do modelo de exploração assente no pagamento dos serviços prestados;
 tomar posição junto da tutela, sobre a entrada em vigor da Lei e o reforço dos apoios financeiros aos
investimentos que os municípios têm que realizar para a cumprir.

2.4 Relatório de Gestão 3º Trimestre
O CI tomou conhecimento do Relatório apresentado.

3. UGR
3.1 Revisão ao Orçamento e ao Plano de Ação da CIMAC 2018
O CI deliberou aprovar a 9ª modificação orçamental de 2018 a submeter à Assembleia Intermunicipal.

3.2 Autorização para alienação e Fixação do Valor base de licitação da casa
habitação
O CI deliberou autorizar o Secretariado Executivo a vender em hasta pública o imóvel sito na Rua Alexandre
Rosado, em Évora, e fixar o valor base de licitação em € 80.000.

3.3 Autorização para alienação e Fixação do valor base de licitação da Viatura
Citroen Berlingo
O CI autorizou o Secretariado Executivo a alienar definitivamente o automóvel identificado, fixando o valor base de
licitação em €1.500.
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3.4 Libertação de garantias bancárias
O CI deliberou libertar diversas garantias bancárias por se encontrarem concluídos os serviços abrangidos pelos
respetivos contratos.

4. UAD
4.1 GRM Contrato com a IP - Infraestruturas de Portugal
O CI deliberou:
 aprovar a minuta de contrato de subconcessão dos troços de plataforma ferroviária desativados, antes subconcessionados aos municípios do Alentejo Central, com vista à sua inclusão na GRM;
 delegar no Presidente a outorga do contrato e aprovação de pequenos detalhes de redação do mesmo;
 aprovar um ajustamento à proposta de Plano de Ação e Orçamento para 2019 em consequência da
aprovação deste contrato.

4.2 Parecer sobre Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas P-3AC (Em consulta Pública)
O CI aprovou uma proposta de parecer sobre este programa.

4.3 Projeto "Tourism Innovation Journeys", Proposta da Universidade Lusófona
de Humanidades e Tecnologias
O CI deliberou solicitar ao sr. Presidente da CM Évora que represente a CIMAC na sessão pública a realizar na CM de
Évora em 14 de janeiro e informar a ULHT que não é possível à CIMAC conceder o apoio financeiro solicitado.

4.4 Eficiência Energética/Produção de Energia Fotovoltaica nos Edifícios
O CI deliberou que a CIMAC avalie o potencial financeiro de soluções de produção de energia elétrica com recurso
a painéis fotovoltaicos em edifícios públicos, com potência contratada superior a 40kVa, nos municípios
interessados.

5. UIQ
5.1 Contrato de Alojamento Data Centre – Renovação
O CI deliberou autorizar a renovação do contrato de Alojamento Data Centre e delegar no seu Presidente a respetiva
outorga e realização de despesa. Deliberou ainda delegar no Primeiro-secretário, os poderes para submissão de
documentos na plataforma eletrónica de contratação pública.

5.2 Relatório RIBAC – Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alentejo Central
O CI tomou conhecimento do relatório RIBAC relativo aos meses de julho a setembro.

5.3 Candidatura Formação Contínua ao Alentejo 2020
O CI aprovou uma proposta de plano de formação de apoio à operação de Modernização Administrativa, a integrar
uma candidatura a submeter ao Aviso n.º ALT20-63-2018-41.

5.4 Projeto Europeu RESILIENT
O CI tomou conhecimento dos detalhes do projeto e do ponto de situação do mesmo.

5.5 37ª Volta ao Alentejo em Bicicleta
O CI deliberou que a apresentação e a partida da prova sejam em Montemor, que Mora receba um final de etapa e
que o final da Volta se mantenha em Évora.
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6. UGPC
6.1 Pacto: Aviso PI 6.3
O CI deliberou:
 a reafectação da dotação atualmente disponível aos Municípios que manifestem interesse e
necessidade;
 que os meios financeiros remanescentes fiquem disponíveis para os municípios que não
integram a operação em curso “Centros Interpretativos e de Acolhimento Turístico …”;
 solicitar à AG prorrogação deste aviso até ao final do corrente ano.

18 DE DEZEMBRO DE 2018
1. CODIS
Presente o Comandante Distrital da Proteção Civil de Évora, Dr. José Ribeiro, que apresentou um resumo da
atividade de proteção civil desenvolvida em 2018, assim como as ações já planeadas para 2019.

2. Eleição Presidente e vice-presidentes do CI
O CI elegeu os seus Presidente e Vice-presidentes, que desempenharão funções a partir do próximo dia 1 de Janeiro,
até Setembro de 2019, conforme a seguinte lista:
Presidente do CI: Presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto de Sá;
Vice-Presidente do CI: Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, José Gabriel Calixto;
Vice-Presidente do CI: Presidente da Câmara Municipal de Estremoz, Luis Mourinha.

3. Delegações de competências
O CI deliberou, com efeitos a partir de 1 de janeiro, delegar no seu Presidente a autorização de despesa e a outorga
de contratos no âmbito da contratação pública e com as autoridades de gestão, bem como as competências
delegadas no presidente anteriormente eleito e que ainda não foram concretizadas.
Deliberou ainda delegar no primeiro-secretário as competências para outorga de contratos de trabalho.

4. Calendário de reuniões do CI para 2019
O CI aprovou o calendário para as suas reuniões de 2019.

5. Assuntos da UGR
5.1 Ratificação de Alteração Orçamental
O CI ratificou a decisão do seu Presidente de aprovação da 10ª modificação orçamental de 2018.

5.2 Minuta de contrato de Adesão ESPAP - GeADAPT (Gestão do SIADAP)
O CI aprovou a minuta de “Contrato de prestação de serviços de gestão de recursos humanos em modo
partilhado” e delegou no seu presidente poderes para a outorga do mesmo.

5.3 Fundos de Maneio e Caixa para 2019
O CI aprovou a constituição do fundo de maneio e valores em caixa para o ano de 2019.

5.4 Autorização genérica para despesas de funcionamento em 2019
CI autorizou a cabimentação e compromisso das despesas com os vencimentos, as contribuições para a segurança
social e outros custos de natureza diferente mas também de carácter obrigatório, para o ano 2019.
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6. Assuntos da UIQ
6.1 Eventos Desportivos para 2019
O CI deliberou solicitar aos municípios que, até ao próximo dia 15 de janeiro, dia da reunião do CI, se candidatem à
realização da Gala do Desporto e Festa da Malha.

6.2 Procedimento de Abertura de Concurso Público para reforço da Infraestrutura
Cloud CIMAC
O CI deliberou, no âmbito de abertura de novo procedimento, delegar no seu presidente os poderes para a decisão
de contratar e demais poderes conferidos pelo Código dos Contratos Públicos ao órgão competente para a decisão
de contratar e delegar no Primeiro-secretário os poderes para, no âmbito da plataforma eletrónica de contratação
pública, submeter e assinar as peças do procedimento e notificar a decisão de adjudicação.

6.3 Espaços de Jogo e Recreio - Sessão realizada com a ASAE: recomendações.
O CI deliberou que:
 se agende uma reunião com a ASAE;
 a CIMAC adquira as Normas Europeias em vigor e disponibilize a sua consulta aos municípios;
 a CIMAC inclua no Plano de Formação, formação específica na área dos EJR;
 a CIMAC avalie com os municípios a pertinência e o interesse destes numa ação agregada para realização
de procedimento de contratação pública para Manutenção Corretiva e Preventiva dos EJR.

7. Assuntos da UAD
7.1 Acordos com a EDP Distribuição
O CI tomou conhecimento de uma proposta da EDP de "ACORDO RELATIVO À IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROJECTO
DE PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE…”

7.2 Planos de Segurança Rodoviária do Alentejo – proposta de Protocolo
O CI deliberou manifestar a disponibilidade da CIMAC para aderir à proposta de protocolo apresentada pela
CCDRA e pela ANSR.

7.3 (Des)construir para a Economia Circular - Fórum Economia Circular / CCDRA
O CI deliberou que seja a GESAMB a coordenar com a CCDRA o envolvimento dos municípios neste projeto.

8. Assuntos da UGPC
8.1 Aviso PI 8.8 – viveiros de empresas
O CI deliberou solicitar aos municípios que até ao próximo dia 4 de janeiro façam chegar à CIMAC a confirmação
ou as alterações que considerem relevantes relativamente às intenções constantes do pacto.

Évora, 15 de janeiro de 2019.
O Primeiro-secretário

Arq. André Espenica

6/6

