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 EDITAL  

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

 
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 junho e julho de 2019: 

 

18 DE JUNHO DE 2019 

1. Financiamento do funcionamento da CIMAC  
O CI deliberou que seja enviada uma informação mais circunstanciada aos presidentes de modo a preparar uma 

discussão mais aprofundada em próxima reunião. 

2. Alteração Orçamental 
O CI aprovou a 6ª modificação orçamental de 2019. 

3. Conta consolidada com GESAMB 
O CI aprovou a conta e deliberou submete-la à AI. 

4. Subscrição de capital da ADRAL 
O CI deliberou acompanhar o aumento de capital. 

5. RCDE: “perímetro” da concessão e expansões futuras 
O CI aprovou: 

1. A inclusão de todos os pontos da Rede B (cabo e equipamento) na nova concessão da RCDE, ficando os 

mesmos abrangidos pela operação, manutenção e garantia (em caso de avaria dos equipamentos ou cabo) 

de modo igual ao que acontece para a Rede A. 

2. A previsão da possibilidade de inclusão sem custos para a concedente de até 28 novos pontos de rede B, 

nas mesmas condições dos já existentes (o investimento na sua construção e equipamento será sempre da 

responsabilidade do município, passando para a concessão apenas a operação, manutenção e garantia); 

6. Plataforma "Mais cidadania" no projeto de Modernização 
O CI tomou conhecimento da situação da execução do projeto e deliberou solicitar aos municípios de Évora, 
Redondo e Mora que confirmem a sua participação na plataforma “Mais Cidadania”. 

7. Cofinanciamento para instalação de Lojas do Cidadão 
O CI deliberou informar a AMA que entende que o financiamento deve continuar a ser assegurado pelo PO COMPETE 
já que o PDCT não tem recursos suficientes para este propósito. 

8. Filme sobre o Montado – apoio financeiro 
O CI deliberou informar a produtora Ukbar que estará disponível para apoiar mas só tomará uma decisão final na 
sua próxima reunião, depois de conhecer a posição das demais CIM. 

9. PART – ponto de situação e eventual reforço dos apoios 
O CI aprovou o aumento do apoio para 60%, a partir do mês de agosto. 

10. PDCT - aprovação formal da reorganização acordada com a AG e delegação de 
poderes no Presidente para outorga da Adenda 

O CI aprovou a proposta de reorganização do PDCT e delegou poderes no seu presidente para outorgar a respetiva 
adenda. 

11. EEEF: ajustes de projeto e arranque da obra 
O CI aprovou as medidas adicionais apresentadas e tomou conhecimento do plano de trabalhos proposto. 
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12. Protocolo | CIMAC e CIPES - Universidade Lusófona 
O CI aprovou a proposta de protocolo. 

13. 3º Congresso AMAlentejo 
O sr. Presidente Carlos Pinto de Sá recordou que o 3º Congresso AMAlentejo deverá realizar-se num concelho do 
Alentejo Central, solicitando que os municípios se candidatem para o efeito. 

14. CRO: financiamento da construção e modelo de exploração  
O CI deliberou abordar este assunto numa próxima reunião. 

15. Candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura 2027 
O CI tomou conhecimento de que a OCPM – Organização das Cidades Património Mundial apoia a candidatura de 
Évora a capital europeia da cultura em 2027. 

 

16 DE JULHO DE 2019 

1. Portugal Inovação Social (PIS)/Projeto Km0 (ICAAM) 
Foram realizadas duas apresentações: Programa Portugal Inovação Social e Projeto Km0. 
Tratando-se de assuntos complementares, foi decidido promover uma reunião técnica pelos serviços para avaliar 
melhor as possibilidades de colaboração e de alargamento do projeto/certificação a mais municípios do AC além do 
de Évora. 

2. Ratificação de alteração orçamental 
O CI ratificou a decisão de aprovação, pelo Presidente do CI, da 7ª modificação orçamental de 2019. 

3. Alteração do Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos 
O CI deliberou remeter à ERSAR a proposta de Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos para parecer e 
submeter o mesmo a discussão pública. 

4. Candidaturas ao Aviso POSEUR – Recolha Porta-a-Porta RSU? 
O CI deliberou marcar reunião técnica durante o corrente mês, para avaliação por cada município da possibilidade 
de integração na candidatura. 

5. Tomada de posição TGR-NR 
O CI aprovou uma tomada de posição referente à aplicação da Taxa de Gestão de Resíduos – Não Repercutível à 
GESAMB. 

6. Oficio MN - consolidação de trabalhadores na CIMAC? 
O CI tomou conhecimento da listagem de trabalhadores da CIMAC atualmente em regime de mobilidade e em 
condições de consolidação na entidade, solicitando que o assunto seja integrado com a análise da questão das 
contribuições. 

7. Projeto Eficiência Energética na IP – Acordo com EDP 
O CI aprovou a minuta da carta a enviar ao Sr. Diretor de Redes e Concessões Sul solicitando alguns esclarecimentos 
relativamente à proposta de “Acordo Relativo à Implementação de um Projeto de Promoção da Eficiência Energética 
na iluminação Pública nos municípios do Alentejo Central a estabelecer entre os municípios e A EDP Distribuição”. 

8. Subscrição de capital ADRAL 
O CI deliberou confirmar a decisão anterior de subscrição do aumento de capital da Agência. 

9. CRO – Centro de Recolha oficial 
O CI tomou conhecimento de que: 

 O procedimento de concurso público para a realização da empreitada do CIRO ficou deserto; 

 Os serviços da CIMAC estão a proceder a uma revisão ao orçamento constante do projeto de execução; 
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 Caso os valores apurados alterem o orçamento e, em consequência, o preço base do procedimento, será 
necessário encetar novo procedimento de concurso público e confirmar a possibilidade de extensão do 
prazo de execução junto da entidade financiadora; 

 Será realizada uma reunião com os projetistas para esclarecimento das desconformidades eventualmente 
detetadas. 

10. Protocolo a celebrar com GNR, PSP, ICNF, Associações de Bombeiros e adenda a 

Protocolo com ANEPC (Equipamentos SIG-GO/ proteção civil e Alterações 

Climáticas)  
O CI aprovou as minutas de protocolos a celebrar. 

11. PART – Adenda a protocolo com a Rodoviária do Alentejo  

O CI aprovou uma adenda ao protocolo em vigor com a Rodoviária do Alentejo, consagrando os novos valores de 
apoio aos utilizadores a minuta proposta. 

12. Subscrição do Pacto Desenvolvimento Local 2030 
O CI deliberou subscrever o Pacto Desenvolvimento Local 2030. 

 

 

Évora, 8 de agosto de 2019. 
O Primeiro-secretário 

 
 
 

Arq. André Espenica 


