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EDITAL 

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

DO MÊS DE MARÇO DE 2017 
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 nas suas reuniões de março de 2017: 
 

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 7 DE MARÇO: 

1. Ponto de situação do PDCT 

O CI deliberou que seja solicitado aos municípios que informem a CIMAC sobre as intenções de investimento 
que na PI 10.1 - Combate ao abandono escolar, indicando o montante de FSE que querem utilizar e, 
genericamente, as ações que pretendem realizar. 

2. Plano Diretor de Eficiência Energética / EEEF 

O CI deliberou o lançamento do procedimento de concurso público internacional para selecionar uma ESE – 
Empresa de Serviços Energéticos restrito à área da iluminação pública por forma a cumprir o prazo imposto 
pelo Deutsch Bank. 

3. Licenciamento Microsoft  

O primeiro-secretário recordou os cenários colocados ao CI na anterior reunião: 

 

N.º de Entidades Envolvidas 

no Acordo 
Valor s/Iva Notas 

3º 
CIMAC (em nome de todos municípios) 

+ GESAMB + CCDRA 
773 568,48 €  

* Implica alterar o Acordo e nova aprovação por todos os 

órgãos (3);   

* Implica visto do TC; 

* Implica alteração do orçamento da CIMAC; 

* Implica decisões de todos os órgãos competentes em 

várias fases do processo (por exemplo erros e 

omissões/qualificação dos candidatos); 

 

O CI deliberou que este acordo deverá de ser feito entre a CIMAC (em nome de todos os municípios), GESAMB 
e a CCDRA. 

Deliberou ainda: 

1. Aprovar a designação da CIMAC como representante de um agrupamento de entidades adjudicantes, 
composto também pela GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM, e CCDRA - Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, com vista à realização e condução daquele 
procedimento e formação do respetivo contrato; 

2. Aprovar o texto e conteúdo do “Acordo para Constituição de Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes”; 

3. Delegar na Presidente do Conselho Intermunicipal os poderes para a decisão de contratar, podendo 
esta subdelegar no Primeiro-secretário da CIMAC os poderes relativos à prestação de esclarecimentos 
de erros e omissões, bem como à submissão e assinatura de peças do procedimento e contrato na 
plataforma eletrónica de contratação pública. 
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4. Alteração orçamental  

O CI deliberou aprovar a 3ª modificação ao orçamento de 2017. 

5. ADRAL- reflexão sobre a estratégia para 2017 e seguintes 

O CI tomou conhecimento de um Documento de Orientação Estratégica para a ADRAL – Agência de 
Desenvolvimento Regional do Alentejo. 

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 20 DE MARÇO: 

1. PDEE – Plano diretor de Eficiência Energética do Alentejo Central 

O CI deliberou: 

1. Manter a decisão já antes tomada de lançar o procedimento para seleção de uma ESE - Empresa de 
Serviços Energéticos, nos termos do Decreto-lei 29/2011 de 28 de Fevereiro, até ao final do período de 
assistência técnica, agora definido para 25 de abril próximo; 

2. Manifestar ao Deutsch Bank, através da sua representante Lada Strelnikova, o firme compromisso da 
CIMAC com o processo de seleção e contratação da ESE para realização das medidas de eficiência 
energética no Alentejo Central no prazo estabelecido: até setembro de 2017; 

3. Manter um acompanhamento constante do processo. 

 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 28 DE MARÇO: 

0. Assuntos antes da Ordem do Dia 

O CI manifestou a sua concordância com uma proposta de ofício a remeter à srª Secretária de Estado do 
Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, relativamente às futuras orientações estratégicas 
de âmbito nacional e regional para a delimitação da REN, sugerindo-se que se solicite uma reunião para melhor 
esclarecimento do solicitado. 

1. Assuntos da UGR 

1.1. Alteração orçamental 

O CI aprovou a 4ª modificação ao orçamento de 2017. 

1.2. Contrato de prestação de serviços  

O CI tomou conhecimento da celebração de um contrato de aquisição de serviços com a Binomial Sphere – 
Associação. 

1.3. Orientações para a consolidação de contas 

O CI aprovou uma proposta de orientações para a consolidação de contas com a GESAMB e consequente 
transmissão das mesmas àquela empresa. 

2. Projeto “What Shell we do with Plastic” – Alentejo Central Plastic Free 

O CI deliberou candidatar este projeto à iniciativa Urban Innovative Actions. 

3. PDCT - PI 10.1 (Combate ao abandono escolar) - Reprogramação Financeira 

O CI aprovou uma nova repartição de FSE na PI 10.1. 
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4. PDEE-EEEF - ratificação da aprovação da Adenda ao contrato com o DB e ponto de 
situação 

O CI ratificou a aprovação da Adenda (Amendment Agreement) e tomou conhecimento de algumas opções 
técnicas que estão a ser tomadas na preparação das especificações técnicas do Caderno de Encargos do 
procedimento de Seleção da ESE – Empresa de Serviços Energéticos. 

5. GESAMB - Revisão extraordinária intercalar da trajetória tarifária  

O CI deliberou aprovar o tarifário proposto pela GESAMB para os anos de 2017 e 2018, decorrente da revisão 
extraordinária intercalar da trajetória tarifária. 

6. Apoios ao Mês do Bombeiro e DECIF 

Assunto adiado para a próxima reunião. 

7. Posição do Município de Vila Viçosa relativamente ao pagamento das contribuições 

Assunto adiado para a próxima reunião. 

8. ADRAL 

Assunto adiado para a próxima reunião. 

9. Proposta de Constituição do Grupo de Trabalho das Bibliotecas Públicas – acordo 
CIMAC- DGLAB 

Assunto adiado para a próxima reunião. 

10. Referencial Estratégico para o Desenvolvimento Social do Alentejo Central – definição 
dos locais de realização dos Workshops  

O CI deliberou realizar os workshops propostos em Redondo e em Mora. 

11. Proposta para serviços da plataforma de contratação pública 

O CI deliberou que seja solicitada informação aos municípios sobre os custos dos atuais contratos. 

12. Informações diversas 

12.1. GRM – Grande Rota do Montado 
O CI tomou conhecimento do ponto de situação deste projeto. 

12.2. ANACOM – ponto de situação – registo das infraestruturas de IT na base de 
dados da ANACOM) 

O CI tomou conhecimento do ponto de situação deste projeto. 

12.3. PIAAC – Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas 
O CI tomou conhecimento do ponto de situação deste projeto. 

12.4. SI2E – Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego 
O CI tomou posição sobre os seguintes pontos:  

 Tipologia das operações e modalidade de candidatura 

O CI deliberou manter as duas tipologias suscetíveis de apoio. 
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 Entidades beneficiárias  

O CI deliberou não restringir o tipo de beneficiários das operações previstas. 

 Área geográfica de aplicação  

O CI deliberou não restringir a área geográfica no AAC. 

 Âmbito setorial 

O CI deliberou não fazer restrições sectoriais para além do que está definido em Portaria. 

 Despesas elegíveis 

O CI deliberou não fixar quaisquer limites, além dos estabelecidos na minuta de aviso. 

 Despesas não elegíveis 

O CI deliberou não restringir para além do que está definido em Portaria. 

 Incentivo ao Investimento  

O CI deliberou adotar a majoração máxima de 20%, repartindo-a em 5% para as empresas com menos de 5 

anos e 15% para os projetos com enquadramento numa das prioridades relevantes para os territórios 

abrangidos neste AAC. 

 Modalidades, procedimentos, prazo para apresentação das candidaturas  

O CI deliberou adotar os tempos limite previstos em Portaria - 60 dias após o encerramento de cada fase e 

descontando o período para pedido de elementos. 

 Dotação indicativa do fundo a conceder 

O CI deliberou afetar toda a dotação disponível. 

12.5. Mapeamento dos investimentos em infraestruturas sociais 
O CI tomou conhecimento de que até agora a AG do Alentejo 2020 não tem dado qualquer resposta aos 
pedidos de informação sobre este assunto. 

12.6. Conferência Ecossistema Criativo 
O CI tomou do programa provisório da conferência a realizar no âmbito do “Alentejo em Cena”. 

 

O Primeiro-secretário 
 
 
 
 

André Espenica 


