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EDITAL 

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

EM 18 DE OUTUBRO 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 18 de outubro de 2016: 

1. Desistência da PI 6.1 PO SEUR 

Por proposta do primeiro-secretário foi este assunto introduzido na Ordem de Trabalhos, ao abrigo do disposto 
no artigo 50º do regime anexo à lei 75/2013 de 12 de setembro.  

O CI deliberou solicitar à Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do PO SEUR a alteração dos termos 
previstos no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da CIMAC com contrato assinado a 
31/07/2015. Deverá de ser solicitada junto deste PO a revogação da contratualização da Prioridade de 
Investimento 6.1 - Investimentos no setor dos resíduos (…). Deverão igualmente ser revogadas as metas dos 
indicadores de realização e de resultado associadas. Esta alteração solicitada deverá refletir-se nos Anexos I e 
II do referido contrato de 31/07/2015. 

2. Documentos Previsionais para 2017  

Presente a proposta de documentos previsionais para 2017. 

O CI deliberou, com um voto contra do sr. Vice-presidente de Vila Viçosa, aprovar os documentos previsionais. 

3. Alteração ao Orçamento e Plano 2016 

O CI deliberou aprovar a 9ª modificação ao orçamento e ao plano. 

4. Libertação de depósito bancário INOVODECOR 

O CI deliberou libertar o depósito bancário prestado pela INOVODECOR no âmbito do projeto “Requalificação 
da Iluminação Pública do Centro Histórico de Viana do Alentejo”, que visou a aquisição e instalação de 
luminárias para iluminação pública com tecnologia led. 

5. Aprovação do Estudo prévio da Grande Rota do Montado 

O CI deliberou aprovar o Estudo Prévio do projeto da Grande Rota do Montado. 

6. Plano de comunicação do Projeto dos Centros de Acolhimento e 
Interpretativos 

O CI deliberou aprovar a proposta de plano de comunicação deste projeto. 

7. Planos de ação para a promoção sucesso escolar 

O CI tomou conhecimento das respostas obtidas às questões colocadas aos municípios com vista a preparação 
de reunião conjunta com a AG e o Coordenador do PNPSE a realizar no próximo dia 24 do corrente mês de 
outubro. 
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8. Plano de ação da rede de Gades 

O CI deliberou aprovar o Plano de Ação para a Rede de GADE. 

9. Aviso Eficiência energética e EEEF  

A recente publicação pelo Alentejo 2020 do Aviso nº ALT20-03-2016-25 PI 4.III – Apoio à Eficiência Energética, 
à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas, 
nomeadamente nos edifícios públicos e no setor da habitação, torna aconselhável que o CI defina algumas 
orientações para a intervenção da CIMAC e dos municípios em matéria de eficiência energética. O  

O CI deliberou aprovar a proposta apresentada pelo primeiro-secretário. 

10. Volta ao Alentejo em bicicleta  

Presente uma solicitação da PODIUM para que a CIMAC se pronuncie sobre a solicitação de inscrição da Volta 
ao Alentejo no calendário internacional da UCI – União ciclista Internacional com subida de categoria e 
alteração do calendário de realização da mesma. 

O CI deliberou comunicar à PODIUM que não tem quaisquer objeções à proposta. Deliberou também que em 
2017 deverão ser atendidas as seguintes solicitações dos municípios relativamente aos eventos da Volta ao 
Alentejo: 

 Montemor: Apresentação da prova 

 Évora: Final da Volta 

 Mourão: Partida de Etapa 

 Portel: Chegada de Etapa 

11. Certificação Equipamentos Desportivos e Parques Infantis 

Perante o ponto de situação do levantamento dos equipamentos existentes nos municípios associados, o CI 
deliberou que os serviços aguardem pela informação dos municípios em falta até ao final do mês e de seguida 
lancem os procedimentos de aquisição de serviços para a Certificação dos Equipamentos Desportivos e para 
os Espaços de Jogo e Recreio. 

12. Novo Hospital Central do Alentejo 

O CI deliberou: 

1. Tomar posição pública reiterando a necessidade e a importância da construção desta nova 
infraestrutura; 

2.  Solicitar uma reunião ao Primeiro-ministro / Ministro da saúde para conhecer as intenções do 
Governo; 

3. Desenhar um programa de iniciativas/eventos públicos para 2017 em colaboração com o HDE e 
outras entidades da região com vista a sensibilizar a sociedade e os poderes públicos para a 
necessidade do novo Hospital. 
 

 

 

 
O Primeiro-secretário 

 
André Espenica 


