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ATA N 5/20 18
REUNIÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL DA
CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL

13 DE JUNHO DE 2018
Aos 13 dias do mês de Junho de 2018, pelas 15:30 horas, nas instalações da CIMAC, teve início a
quinta reunião, ordinária, do ano de 2018 do Secretariado Executivo Intermunicipal (SE) da
CIMAC, constituído conforme decisão do Conselho Intermunicipal de 6 de Março de 2018 e eleito
na Assembleia lntermunicipal de 26 de Março de 2018, estando presentes:

• Primeiro-secretário André Espenica

• Secretário intermunicipal Francisco da Costa

Estiveram também presentes as Chefes das Unidades Orgânicas

• Teresa Batista - UAD

• Marta Reganha - UIQ

• Patricia Roberto - UGR

• Gisela Vitorino - UGPC

Foi acordada a seguinte:

Ordem de Trabalhos:

Assuntos a submeter ao Cl 2

1.1 Redes em baixa 2

1.2 SANQ—Sistema de Antecipação das Necessidades de Qualificação profissional 2

1.3 Assuntos UGR 2

a) Alteração Orçamenta! 2

b) Contas consolidadas com GESAMB 2

c) ACEP 2

d) Duodécimos 2

1.4 Modernização AC 2020 - diagnóstico e reprogramação do projeto 3

1.5 CHEBEC: apresentação, metodologia, calendário 3

1.6 Plataforma Criativa 3

1.7 Participação no Congresso AMAlentejo 3

1.8 Participação no Projeto de Inovação Social “Centro de Inovação Social do Alentejo” (FEA) 3

1.9 Aprovação dos Relatórios PIAAC Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas 4

1.10 Cante Alentejano — Proposta do jornal “Público” 4

1.11 Apoio ao Consórcio “Monte” 4

1.12 P1 9.7 — Equipamentos Sociais 4
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1.13 Protocolo Agenda Digital 4

1.14 Convite proposta AAAIIT_Interreg POCTEP 4

1.15 Adesão à Convenção Europeia dos Autarcas para o clima e a energia 4

2 Outros assuntos 5

1 Assuntos a submeter ao CI

O Secretariado abordou os assuntos a submeter ao Conselho Intermunicipal, seguintes:

Li Redes em baixa
No seminário sobre o PIAAC, havido em 8 de Maio na reunião seguinte do Cl, ficou acordado convidar o

Secretario de Estado do Ambiente a estar presente em uma futura reunião, para debate do assunto e

serem apresentados os possíveis cenários. O SE deliberou propor agendamento deste assunto para o Cl

definir a data.

1.2 SANQ - Sistema de Antecipação das Necessidades de Qualificação
profissional

A reunião anteriormente marcada, com o IEFP e DGEST, para discussão do Sistema de Antecipação das

Necessidades de Qualificação Profissional, utilizando o Módulo de Aprofundamento regional, foi adiada

pata o próximo dia 19 de junho às 15h00. O SE deliberou propor o agendamento deste assunto para o Cl

conhecer os resultados da referida reunião ou para eventual tomada de decisões.

1.3 Assuntos UGR

a) Alteração Orçamental
Presente uma proposta de modificação orçamental, no montante global de 33.450€ em reforços e

anulações, com ajustamento entre rubricas para fazer face à necessidade de aquisição de serviços

especializados de energia no âmbito do desenvolvimento do projeto “Estratégia e Eficiência Energética

no AC”; para a comparticipação no financiamento do “Centro de Inovação Social do Alentejo” (estrutura

FEA), e para repor verba nas “instalações e recursos técnicos” utilizada para a elaboração do Plano de

Ação ADRAL. O SE deliberou propor ao Cl a aprovação da proposta dos serviços.

b) Contas consolidadas com GESAMB
Estão a ser preparadas as contas consolidadas com a GESAMB que têm que ser agendadas para a reunião

do Cl. O SE tomou conhecimento da situação e decidiu propor o agendamento.

c) ACEP
Assunto adiado na reunião de 15 de maio do Cl, por falta de sugestões apresentadas por parte dos

Municípios. O SE deliberou submeter, de novo, a proposta de ACEP resultante da negociação com o STAL,

ao Cl.

d) Duodécimos
Assunto adiado na reunião de 15 de maio do Cl. O SE deliberou propor, de novo, definição dos critérios

de repartição da “contribuição base”, ao Cl.
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1.4 Modernização AC 2020 - diagnóstico e reprogramação do projeto
Projeto aprovado e em execução. O SE deliberou apresentar a reprogramação do projeto ao Cl.

1.5 CHEBEC: apresentação, metodologia, calendário
O CHEBEC - Hacking the Mediterranean economy through the Creative and Cultural Sector é um projeto
com a duração de 30 meses que reúne 10 parceiros formais e 5 parceiros associados. Procura responder

a um dos maiores desafios do sector cultural e criativo no Mediterrâneo: como apoiar o acesso das

indústrias culturais e criativas fICC) a novos mercados mantendo a sua identidade, com a finalidade de
favorecer a atratividade dos clusters MED para pessoas e organizações criativas, O CHEBEC experimentará

um programa de apoio integrado para empresas, profissionais e outras organizações do sector, através

do desenvolvimento de competências e contactos internacionais, O programa inclui um conjunto de

ferramentas inovadoras de suporte à internacionalização das ICC:

- Metodologia para ações de mobilidade e organização de eventos de matchmaking;

- Ferramentas de check-up para empresas e profissionais;

- Guia online para apoio a startups do sector;

- Esquema de vouchers de inovação

O SE deliberou apresentar o projeto ao Cl.

1.6 Plataforma Criativa
Desde a criação do Grupo de Trabalho Intermunicipal para a Cultura, em 2015, que a CIMAC se propôs

desenvolver junto dos agentes culturais uma Plataforma Cultural e Criativa para o Alentejo Central que,

de forma integrada, identificasse, ligasse e promovesse os diversos agentes culturais e criativos do

Alentejo Central abrindo igualmente espaço para soluções de mobilidade que promovessem o seu
encontro, a partilha de experiências, o trabalho em parceria, a formação e qualificação e a ligação ao

exterior. No próximo dia 21 de junho, será a sessão de apresentação pública da Plataforma Cultural e

Criativa do Alentejo Central com a presença do Senhor Secretario de Estado da Cultura e a Senhora

Diretora Regional de Cultura do Alentejo. O SE deliberou dar a conhecer e convidar o Cl para a

apresentação.

1.7 Participação no Congresso AMAlentejo
A CIMAC foi convidada a participar no primeiro painel do Congresso AMAlentejo. O SE deliberou levar o

assunto ao Cl para decisão de eventual participação.

1.8 Participação no Projeto de Inovação Social “Centro de Inovação Social do
Alentejo” (fEA)

O Centro de Inovação Social do Alentejo é uma estrutura que visa promover e apoiar projetos inovadores,

com modelos de negócio sustentáveis, focados no impacto social e com potencial de escalabilidade, e que

contribuam para solucionar os problemas dos territórios de baixa densidade. Dadas as datas de

candidatura o Presidente do Cl assumiu a decisão de participação. O SE deliberou levar ao Cl para

ratificação a decisão de participação no projeto.
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1.9 Aprovação dos Relatórios PIAAC Plano Intermunicípal de Adaptação às

Alterações Climáticas
O Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Alentejo Central” (PlAACAC) foi

concluído com a entrega do quarto e último relatório. O SE deliberou levar ao Cl para aprovação do

presente Plano, dado que o mesmo cumpre integralmente todos os requisitos previstos nas respetivas

peças concursais e, bem assim, na candidatura submetida e aprovada pelo POSEUR.

1.10 Cante Alentejano - Proposta do jornal “Público”
Assunto adiado na reunião de 15 de maio do Cl. O SE deliberou propor, de novo, a sua submissão ao Cl.

1.11 Apoio ao Consórcio “Monte”
A Monte solicitou apoio financeiro de 1.000 euros mensais para assegurar o funcionamento da

organização que conta com uma estrutura ligeira de recursos humanos, com competências técnicas

demonstradas. O SE deliberou levar a CI para eventual apoio ao Consórcio.

1.12 P1 9.7 Equipamentos Sociais
Está até ao final do mês aviso aberto para inscrição de candidaturas. Será necessário pedir adiamento

de prazo, para entrada das 29 intenções de candidatura iniciais. O SE deliberou propor a revogação do

aviso, reavaliação e atualização de candidaturas, ao Cl.

1.13 Protocolo Agenda Digital
O SÉ deliberou preparar proposta para submete ao Cl.

1.14 Convite proposta AAAIITJnterreg POCTE?
A CIMAC foi convidada a participar na parceria em representação dos municípios do Alentejo Central,

numa perspetiva de poder ser o elo de ligação entre as Universidades e Centros de Investigação e os

municípios. Neste momento estão a ser levantadas as propostas de cada parceiro a integrar nas atividades

do projeto. A CIMAC poderá neste âmbito alargar a sua atividade nas áreas da Economia Circular e

Adaptação às Alterações Climáticas. O SE deliberou levar o convite com proposta de Economia Circular,

ao Cl.

1.15 Adesão à Convenção Europeia dos Autarcas para o clima e a energia
Assunto adiado na reunião de 15 de maio do Cl. O SE deliberou propor, de novo, conforme presente

informação da UAD:

a) Aprovação da adesão da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central ao Pacto de Autarcas para o

Clima e a Energia;

b) Mandatar o Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal, a assinar o formulário de adesão ao Pacto

de Autarcas para o Clima e a Energia, ao Cl.
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2 Outros assuntos

2.1 Consulta prévia Data Centre:
Na sequência do concurso público que acabou por ficar deserto o SE deliberou levar o assunto ao Cl
proposta para abertura de procedimento por consulta prévia.

2.2 Mobilidade intercarreiras - Técnico de informática
Presente uma informação da Unidade de Gestão de Recursos: atendendo à necessidade de assegurar o
desempenho de funções de especialista de informática com vista à eficiência e eficácia dos serviços, o SE
deliberou designar o trabalhador Joaquim Miguel Galhardo para exercer as funções da carreira de
Especialista de Informática, grau 1, nível 2, a que corresponde o nível remuneratório entre 23 e 24 posição
da Tabela Remuneratória Única, em regime de mobilidade intercarreiras pelo prazo de 18 meses, uma vez
que o referido trabalhador possuí os requisitos necessários para o efeito. A presente decisão produz
efeitos a 1 de julho de 2018.

2.3 Redes Julgado de Paz
O Presidente do Município de Vendas Novas apresentou uma proposta para que a Comunidade
Intermunicipal, encete e lidere contatos com o Ministério da Justiça, com vista à criação de uma rede de
Julgados de Paz em todos os Municípios que não disponham de Comarca. O SE deliberou propor este
assunto para o OT do Cl.

2.4 Próximas reuniões do SE
Acordada alteração da calendarização das próximas reuniões de SE. O calendário fica assim
estabelecido:

Junho: dia 27.06

Julho: dia 11.07

Agosto: dia 14.02

Nada mais havendo a tratar, o Primeiro-secretário deu por encerrada a reunião, tendo esta ata sido
aprovada em minuta.

O Primeiro-secretário

(André Espenica)

O Secretário lnt9jmunicipal

Qi
(Francisco da Costa)


