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EDITAL 

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

EM 19 DE JULHO DE 2016 

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 19 de julho de 2016: 
 

1. Apresentação 1ª fase do Estudo recolha de RSU em baixa 

Presente a equipa do consórcio adjudicatário do Estudo de Avaliação da Integração / Verticalização do Sistema 
de Gestão de Resíduos, que apresentou aos membros do CI a primeira parte deste trabalho, correspondente à 
“Caracterização dos Atuais Sistemas de Recolha”. 

2. Apresentação Loja Intendente (Monte) 

Presente a Drª Marta Alter do consórcio Monte que apresentou ao CI a loja recentemente aberta por um grupo 
de ADL, no Largo do Intendente em Lisboa. 

3. AMAlentejo - Recolha de assinaturas 

Presente o sr. Jerónimo Loios, em representação da Comissão Dinamizadora do AMAlentejo, para apresentar 
uma proposta de metodologia para a recolha de assinaturas para o Projeto de Lei de iniciativa cidadã visando 
criar a Comunidade Regional do Alentejo. 

O CI tomou conhecimento. 

4. Regulamento do horário de trabalho 

O CI aprovou uma proposta de Regulamento Interno de Horário de Trabalho e Controlo de Assiduidade e 
Pontualidade da CIMAC, elaborado ao abrigo do disposto no artigo 75.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado em anexo à Lei n.º 35/2014 de 20 de junho e no Código do Trabalho aprovado pela Lei n.º 
7/2009, de 12 de fevereiro e tendo em conta o Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública n.º 326/2015 
de 23 de dezembro. 

5. Modificação orçamental 

O CI aprovou uma proposta da 6ª modificação orçamental. 

6. Certificação de equipamentos desportivos e parques infantis 

O CI deliberou que seja atualizado o levantamento de equipamentos desportivos e parques infantis e 
posteriormente lançado procedimento de aquisição dos serviços para os municípios que o desejarem 
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7. Ponto de situação do controlo de perdas 

O CI tomou conhecimento do ponto de situação deste projeto. 

8. ADRAL - Reunião com Acionistas dia 8.07 

O CI tomou conhecimento da realização de uma reunião com acionistas da ADRAL para analisar a situação atual 
da agência e a sua estratégia futura. 

9. Licenciamento Microsoft 

O CI deliberou aprovar a realização de procedimento de contratação pública ao abrigo de Acordo Quadro, 
previsto no artigo 259.º do Código dos Contratos Públicos, AQ-LS | Licenciamento de software e serviços 
conexos - 2015 da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, IP (ESPAP) e delegar na sua 
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, 
nomeadamente os relativos à aprovação das peças do procedimento, designação dos membros do júri, 
adjudicação e sua notificação, notificação da apresentação dos documentos de habilitação, aprovação da 
minuta do contrato e outorga do contrato. Deliberou ainda que a Presidente poderá subdelegar no Primeiro-
secretário da CIMAC os poderes relativos à prestação de esclarecimentos, retificação de erros e omissões das 
peças do procedimento, bem como à assinatura e submissão, na plataforma eletrónica de contratação pública, 
de peças do procedimento, contrato e demais documentos que aí devam ser publicitados pela entidade 
competente para a decisão de contratar. 

10.  Candidatura ao Alentejo 2020: Programação em rede agregada a 
outros projetos da área da cultura 

O CI deliberou aprovar a participação da CIMAC no projeto agregado, liderado pela ERT, “VALORIZAÇÃO, 
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE ÉVORA E DA REGIÃO 
ENVOLVENTE” e na respetiva candidatura, aprovando um Protocolo de Constituição de Parceria. 

11. Protocolos 

O CI deliberou aprovar os protocolos: 

 Com a ADRAL, Universidade de Évora e PCTA 

 Com a GESAMB e AMCAL 

 Com o CDOS 
 

 

 

O Primeiro-secretário 

 

 

  

André Espenica 


