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EDITAL 

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

EM 13 DE DEZEMBRO 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 13 de dezembro de 2016: 

1. CDOS 
O CI tomou conhecimento, pelo Sr. Comandante José Ribeiro, da Atividade de Proteção Civil no Distrito de 
Évora e do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais em 2016, bem como do Planeamento no 
âmbito da Proteção Civil para 2017. 

2. Assuntos da UGR: 
2.1. Autorização prévia para compromissos plurianuais - LCPA 

O CI deliberou submeter à autorização da AI a assunção de compromissos plurianuais que respeitem as regras 
e procedimentos previstos na LCPA e que resultem de projetos ou atividades constantes Plano de Ação de 
2017. 

2.2. Fundos de maneio e valores em caixa 2017 
O CI aprovou os valores dos fundos de maneio e caixa para o ano de 2017. 

2.3. Autorização genérica dos fornecimentos contínuos 
O CI deliberou autorizar a assunção de compromissos relativos a despesas de funcionamento de caráter 
continuado e repetitivo, cujas rubricas de despesa se encontram previstas no Plano de Ação e Orçamento da 
CIMAC para o ano 2017. 

2.4. Alteração orçamental 
O CI deliberou aprovar a 12ª modificação ao orçamento. 

3. Projeto Intermunicipal de Modernização Administrativa 
O CI deliberou aprovar o projeto “MODERNIZAÇÃO-AC2020 - Programa Intermunicipal de Modernização 
Administrativa”, a sua candidatura ao Alentejo 2020 e a minuta do respetivo acordo de parceria a celebrar 
entre a CIMAC e os municípios de Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, 
Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Viana do Alentejo. 

4. Centros de Acolhimento e interpretativos de Évora e do AC 
O CI deliberou aprovar o projeto “Centros de Acolhimento Turístico e Interpretativos de Évora e Alentejo 
Central”, a sua candidatura ao Alentejo 2020 e a minuta do respetivo acordo de parceria a celebrar entre a 
CIMAC, a ERT e os municípios de Arraiolos, Évora, Montemor, Reguengos de Monsaraz, Viana do Alentejo e 
Vila Viçosa. 

5. Grande Rota do montado 
O CI deliberou tomar conhecimento do ponto de situação do projeto e questionar a FCMP para saber se é 
possível ter os troços Redondo - Aldeia da Serra – Évoramonte no primeiro nível da rede. Deliberou ainda 
colocar à IP – Infraestruturas de Portugal todas as questões relativamente às interações com as infraestruturas 
a cargo daquela empresa incluindo uma proposta de protocolo de colaboração. 

6. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo 
O Sr. Presidente José Manuel Grilo, representante da CIMAC na reunião da comissão de acompanhamento do 
PROF Alentejo, agendada para dia 22 de dezembro, solicitou que, até àquela data, os municípios se 
pronunciassem sobre os documentos que vão estar em análise. 
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