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EDITAL 

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

EM 27 DE JUNHO 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 na sua reunião de junho de 2017: 

1. Assuntos da UGR 

1.1. Consolidação de contas com a GESAMB 
O CI deliberou aprovar a proposta de consolidação de contas com a GESAMB e submetê-la à AI. 

1.2. Contratos de prestação de serviços 
O CI tomou conhecimento da lista dos contratos de prestação de serviços celebrados desde o início do ano 
de 2017. 

1.3. Alteração ao orçamento e ao plano 
O CI ratificou a proposta da 6ª modificação ao orçamento, já aprovada por despacho da senhora Presidente. 

2. PDEE – Plano diretor de Eficiência Energética /EEEF 

O CI decidiu realizar uma reunião só sobre este assunto, com eleitos e técnicos e participação dos assessores 

da ADENE, recolhendo previamente as dúvidas existentes, para discutir as mesmas. O CI deliberou ainda 

reiterar a solicitação aos municípios para ordenarem à EDP a suspensão dos investimentos na substituição de 

luminárias. 

3. Alentejo Global Invest – aprovação de protocolo CIMAC-ADRAL 

O CI aprovou uma proposta de protocolo a celebrar entre a ADRAL e a CIMAC com vista à concretização deste 
projeto. 

4. Apoio ao 14º Congresso da Água 

O CI deliberou apoiar a organização do 14º Congresso da Água nas despesas de realização até um limite de 
3000€. 

5. Participação da CIMAC no Secretariado do 2º Congresso de AMAlentejo 

O CI deliberou integrar o secretariado do 2º Congresso de AMAlentejo. 

6. Inclusão no PDCT da conclusão da obra da Escola sede do Agrupamento Vertical do 
Alandroal 

O CI deliberou manifestar a sua disponibilidade para aceitar a inclusão da obra da Escola Sede do Agrupamento 
Vertical do Alandroal no Pacto do Alentejo Central. 

7. Candidatura Wifi turismo 

O CI deliberou aprovar o projeto e a submissão da candidatura ao programa Valorizar – Linha de Apoio à 
disponibilização de Redes Wifi. 

8. Outras Informações: 

8.1. Relatório do primeiro trimestre 2017 da GESAMB 
O CI tomou conhecimento do relatório do primeiro trimestre de 2017 da GESAMB. 
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8.2. Ponto de situação do PDCT-AC  
O CI tomou conhecimento da situação das candidaturas à PI 10.1, cujo prazo termina no próximo dia 30, tendo 
deliberado solicitar à AG do Alentejo 2020 que prorrogue o mesmo por alguns dias dando mais tempo aos 
municípios para prepararem as mesmas. 

8.3. Protocolo GRM 
O CI tomou conhecimento do ponto de situação da preparação dos projetos nesta PI. 

 

 

O Primeiro-secretário 
 
 
 
 

André Espenica 


