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REUNIÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL DA
CIMAC COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL

24 DE ABRIL DE 2019

Aos 24 dias do mês de Abril de 2019, pelas 10:00 horas, nas instalações da CIMAC, teve início a
sétima reunião, ordinária, do ano de 2019 do Secretariado Executivo Intermunicipal (SE) da
CIMAC, constituído conforme decisão do Conselho Intermunicipal de 6 de Março de 2018 e eleito
na Assembleia Intermunicipal de 26 de Março de 2018, estando presentes:

• Primeiro-secretário André Espe nica

• Secretário intermunicipal Francisco da Costa

Foi acordada a seguinte:

Ordem de Trabalhos:

1 Proposta de OT para o CI de 29 de Abril 1

2 Relatório de Gestão de 2018 2

3 SANQ— Sistema de Antecipação das Necessidades de Qualificação Profissional 2

1 Proposta de OT para o CI de 29 de Abril

O SE analisou a lista de assuntos a propor para a reunião do Cl a realizar no próximo dia 19 de Março:

Antes da reunião do Cl e conforme decisão da anterior reunião do Cl, apresentação da atividade da
ADRAL à CIMAC, pelas 16:OOh. Ainda a confirmar com a ADRAL.

Assuntos para a 01 do Cl:

1. Projeto de Combate ao Insucesso Escolar: Apresentação do relatório de diagnóstico e propostas;
(Quaternaire)

2. Designação de representantes suplentes no Conselho Consultivo do Tribunal Judicial da
Comarca de Évora (por solicitação da Presidente Silvia Pinto)

3. AssuntosdaUGR:
3.1 Relatório e Contas de 2018

3.2 Alteração orçamental (ratificação)

4. AssuntosdaUAD:

4.1 PART—Programa de Apoio à Redução Tarifária:
- Ratificação da aprovação da minuta de protocolo com a Rodoviária do Atentejo para a

implementação do PART e da sua assinatura pelo presidente.

- Aprovação da minuta de contrato lnteradministrativo com a CIMLT para a gestão da rede

inter-regional de Transportes Públicos Rodoviários de passageiros.
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- Ponto de situação de implementação do PART.

4.2 Projeto Life MyBuildingisGreen

Informação ao Cl sobre os resultados da aplicação dos critérios de seleção das Escolas —

Escola selecionada: Horta das Figueiras
— Évoral

4.3 URBACT

Conhecimento ao Cl da candidatura ao programa URBACT— na área da transferência de
boas práticas na área das Alterações climáticas e uso de soluções baseadas na natureza.

5. Outros assuntos da UIQ:
5.1 Estratégia de concessão RCDE e delegação de competências para abertura do procedimento;
5.2 Delegação de competências para abertura de procedimento de concurso público de

reengenharia de rerviços no âmbito da ModernizaçãoAC2o2o;
5.3 Delegação de competências para abertura de procedimento no âmbito do RGPD;
5.4 Festa da Malha: em Estremoz (em data a acordar com o município)

6. Assuntos da UGPC:
6.1 Reorganização do PDCT-AC;

2 Relatório e Contas de 201$

O SE apreciou a proposta de Relatório de gestão e as Contas de 2018, tendo decidido apresentar estes
documentos de prestação de contas ao Cl para aprovação.

3 SANQ - Sistema de Antecipação das Necessidades de Qualificação
Profissïonal

O SE abordou os recentes desenvolvimentos nesta matéria, designadamente as reuniões havidas para
definição da rede no ano de 2019-2020 e a alteração do quadro legislativo em resultado da publicação
do diploma setorial no âmbito do processo de descentralização de competências. O SE deliberou
preparar um documento sobre os cenários de desenvolvimento futuros a submeter ao Cl em Maio de
2019.

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

O Primeiro-secretário

1.

24.04.2019

(André Espenica)
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O Secrrio Intermunicipal

(Francisco da Costa)


