EDITAL
DELIBERAÇÕES DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA
CIMAC – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL
EM 15 DE DEZEMBRO DE 2015
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 15 de
Dezembro de 2015:

1. Protocolo com a EPAL – projeto de controlo de perdas de água
O CI aprovou o projeto e o Protocolo que enquadra esta cooperação, tendo-se procedido em seguida à
assinatura formal do documento.

2. Apresentação de Informação da Proteção CIVIL (CDOS)
O CI tomou conhecimento da atividade desenvolvida no âmbito do DECIF – Dispositivo Especial de
Combate a Incêndios Florestais em 2015 e de algumas informações complementares da área da
Proteção Civil, pelo Comandante Distrital de Operações de Socorro de Évora, José Ribeiro.

3. Projeto Centros Acolhimento Turístico e Interpretativos de Évora,
Alentejo Central e Alentejo
O Primeiro-secretário da CIMAC apresentou uma proposta de objetivos e metodologia de trabalho para
este projeto.
O CI concluiu pela necessidade de recolher mais informação sobre as intenções de cada município e de
realizar uma reunião específica para introduzir ajustamentos no projeto, no sentido de este contemplar,
ainda que numa fase subsequente, a melhoria das condições de acolhimento e receção em outros
concelhos.

4. Adenda ao PDCT (delegação de competências)
O CI deliberou aprovar a Adenda relativa à delegação de competências por parte do PO Alentejo 2020,
ao Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial do Alentejo Central.

5. Protocolo com CM de Vila Viçosa sobre a tarifa plana
O CI deliberou aprovar uma proposta de adenda ao Protocolo para partilha de serviços do CTD,
celebrado com o Município de Vila Viçosa, com vista à inclusão de serviços de tarifa plana (flatrate) para
comunicações de voz fixo-fixo.
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6. Assuntos da UGR
6.1.

Abertura de procedimento concursal

O CI deliberou aprovar uma proposta de abertura de procedimento concursal para ocupação de quatro
postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
para a carreira/ categoria de técnico superior, na sequência da deliberação da Assembleia
Intermunicipal do passado dia 20 de Novembro, e delegar poderes na sua Presidente para execução de
todos os atos inerentes ao respetivo desenvolvimento.

6.2.

Relatório período experimental (Cristina Carriço)

O CI tomou conhecimento da conclusão do período experimental do contrato por tempo indeterminado
celebrado com Cristina Carriço.

6.3.

Designação do Júri de período experimental (Rui Figueiredo)

Nos termos das disposições conjugadas dos artigos 45.º, 46.º e 49.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Publicas (LTFP) aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho, estando concluído o
procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho em regime de contrato por
tempo indeterminado de um Técnico Superior com licenciatura em Gestão, o Primeiro-secretário
submete ao Conselho Intermunicipal a proposta de designação dos membros do júri do período
experimental do segundo candidato aprovado após ativação de reserva de recrutamento: Rui Filipe
Freitas Figueiredo:
Presidente – Isabel Patrícia Baião Roberto, Chefe de Equipa da Unidade de Gestão de Recursos.
Vogais – Marta Martins Reganha, Chefe de Equipa da Unidade de Inovação e Qualificação; Luísa
da Conceição Pinto de Carvalho, Técnico Superior da Unidade de Gestão de Recursos.
O CI deliberou aprovar a proposta.

6.4.

Constituição dos fundos de Maneio para 2016

O CI deliberou aprovar as propostas de constituição dos fundos de maneio para 2016.

6.5.

Fixação do valor em caixa para 2016

O CI deliberou aprovar a proposta do valor de numerário em caixa para 2016.

6.6.

Ratificação de aprovação de Modificação Orçamental

O CI deliberou ratificar o despacho de aprovação da sua Presidente da 13ª modificação ao orçamento e
ao plano, no valor total de 16.170€.

6.7.

Alteração Orçamental

O CI deliberou aprovar a proposta da 14ª modificação ao orçamento e ao plano, ajustando a despesa e a
receita à execução verificada até ao momento.

7. Informação sobre o PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade Urbana
Sustentável
O CI tomou conhecimento do ponto de situação do projeto.
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8. Informação sobre o projeto “Estratégia e Eficiência Energética no AC”
(EEEF)
O CI tomou conhecimento do ponto de situação do concurso para aquisição de serviços para a
elaboração do Plano Intermunicipal de Eficiência Energética do Alentejo Central.

9. Calendário de reuniões para 2016
O CI aprovou a calendarização de reuniões para 2016.

O Primeiro-secretário

(André Espenica)

Assinado por: MANUEL ANDRÉ PITEIRA ESPENICA
Data: 26 de janeiro de 2016
Subject CN: MANUEL ANDRÉ PITEIRA ESPENICA
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