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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 novembro e dezembro de 2019: 

 

19 DE NOVEMBRO DE 2019 

1. Concurso Concessão de Transportes Públicos de Passageiros do AC 
O CI deliberou: 

 Aprovar o programa de concurso e o caderno de encargos do concurso público internacional para formação 

do Contrato de Concessão de Transportes Públicos de Passageiros do Alentejo Central; 

 Delegar no Sr. Presidente do CI os poderes para aprovar a versão final dos documentos a remeter à AMT e 

os passos subsequentes do procedimento antes referido; 

 Delegar no Presidente do CI os poderes para a emissão das autorizações e/ou documento de prorrogação 

após a publicação da alteração ao RJSPTP; 

 Aprovar as minutas dos Contratos Interadministrativos a celebrar com a AML, CIMAA e CIMBAL e delegar 

no Presidente do CI as competências para a respetiva outorga. 

2. PART - Aprovação do Protocolo CM Évora, (transportes urbanos – Trevo) 
O CI aprovou a minuta do Protocolo de Execução para a Repartição das Verbas no âmbito do programa de Apoio à 
Redução Tarifária, a celebrar entre a CIMAC e o Município de Évora. 

3. PART 2020 – proposta e cenário de continuação 
O CI deliberou realizar uma reunião de trabalho sobre este assunto por forma tomar atempadamente uma decisão. 

4. Aprovação da tomada de posição PART-CP 
Na sequência da decisão do CI na sua anterior reunião, presente uma proposta de tomada de posição sobre a 
aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) ao transporte ferroviário de passageiros – ver 
documento anexo. 
O CI aprovou uma tomada de posição sobre a aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) ao 
transporte ferroviário de passageiros a enviar ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. 

5. Aprovação da taxa de atualização tarifária no Transporte Público 
O CI aprovou a Taxa de Atualização Tarifária para 2020. 

6. Aprovação Protocolo com IP plataformas Ferrovias 
O CI aprovou a minuta de protocolo de levantamento, carga, transporte, descarga, armazenamento e guarda dos 
materiais ferrosos existentes na plataforma de via, entre o Km 119,417 e o Km 157,180 do Ramal de Reguengos, que 
é parte integrante do domínio público ferroviário, a celebrar com a Infraestruturas de Portugal, S.A. – IP, S.A. 

7. Protocolo manutenção ecopistas 
O CI deliberou que a proposta de acordo seja sujeita a uma revisão de modo a incluir mais adequadamente as 
obrigações atuais dos municípios. 

8. Aprovação da adenda ao protocolo ANEPC-SIRESP 
O CI aprovou uma alteração ao protocolo ANEPC-SIRESP. 
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9. Submissão de candidatura ao UIA – Urban Innovative Actions 
O CI aprovou a submissão do projeto PlaCarvões ao UIA e delegou no seu presidente os poderes para aprovação da 
versão final do mesmo. 

10. Contribuições  
O CI não aprovou a proposta de aumento das contribuições. 

11. Documentos Previsionais 2020 CIMAC 
O CI aprovou os documentos previsionais para 2020 e deliberou informar Vila Viçosa da data limite para obtenção 
de um acordo relativamente à dívida que aquele município detém com a CIMAC. 

12. Lista de procedimentos de CCP de 2019 e em curso 
O CI tomou conhecimento dos procedimentos de Contratação Pública efetuados desde o início do ano.  

13. Transferência de competências para a CIMAC 
O CI tomou conhecimento de documento interno com questões referentes às transferências de competências para 
a CIMAC e deliberou dar conhecimento do mesmo à Assembleia Intermunicipal. 

14. 38ª Volta ao Alentejo – definição do percurso (partidas e chegadas) 
O CI deliberou que a apresentação e a partida da Volta ao Alentejo sejam em Reguengos de Monsaraz, o final da 
Volta em Évora e solicitar aos demais municípios que até ao final da semana se candidatem ao final de etapa. 

15. RCDE – Cenários para nova concessão 
O CI aprovou uma proposta para a futura concessão da RCDE. 

16. Aprovação das minutas de contrato Programa e Acordo de Colaboração com a 

DGLAB 
O CI adiou este assunto para a sua próxima reunião. 

17. Aprovação das Minutas de Acordos dos Projetos da PI 11.2  
O CI aprovou duas minutas de acordos a celebrar entre a CCDRA e as cinco CIM do Alentejo. 

18. Documentos previsionais GESAMB 
O CI tomou conhecimento dos documentos previsionais da GESAMB – Orçamento para 2020 e Plano de Negócios 
para 2019 a 2020. 

19. Aprovação tarifa RSU para 2020 
O CI aprovou a proposta de tarifário de resíduos para 2020, da GESAMB. 

20. Relatório 3º trimestre GESAMB 
O CI tomou conhecimento do relatório de gestão da GESAMB do terceiro trimestre de 2019.  

21. Aprovação do Regulamento de Serviço da GESAMB. 
O CI aprovou uma proposta de alteração ao Regulamento de Serviços da GESAMB. 

22. Adenda ao Contrato interadministrativo de delegação de competências 

Transportes Públicos CIMAC / CM Reguengos, para o projeto piloto de transporte 

a pedido. 
O CI aprovou uma proposta de adenda ao Contrato interadministrativo de delegação de competências Transportes 
Públicos celebrado entre a CIMAC e a CM Reguengos. 
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17 DE DEZEMBRO DE 2019 

1. CDOS 
O CI tomou conhecimento do planeamento da atividade da Proteção Civil para 2020 e aprovou um voto de louvor 
pelo trabalho que o sr. Comandante Distrital, Dr. José Ribeiro, e o próprio CDOS têm desenvolvido no Alentejo 
Central ao longo dos últimos anos 

2. Assuntos da UGR 

2.1 Lista de Procedimentos desde o anterior CI 
O CI tomou conhecimento dos procedimentos de Contratação Pública efetuados desde a anterior reunião do CI e 
em curso.  

2.2 Valores em Caixa para 2020 
O CI aprovou o valor existente em caixa para o ano de 2020. 

2.3 Fundos de Maneio para 2020 
O CI aprovou os valores disponíveis em fundo de maneio no ano de 2020. 

2.4 Alteração Orçamental 
O CI aprovou a 11.ª modificação ao Orçamento e ao Plano de 2019. 

2.5 Dívidas por requisitar (ponto de situação) 
O CI tomou conhecimento da necessidade de que, até ao final do ano, os municípios procedam ao pagamento das 
faturas emitidas e envio das requisições em falta. 

2.6 Calendário de Reuniões CI 2020 
O CI procedeu ao agendamento das suas reuniões a realizar em 2020. 

3. UAD 

3.1 EIDT – Relatório 
O CI aprovou o relatório final da EIDT – Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial. 

3.2 PART 2020 
O CI aprovou um aditamento ao Acordo de Colaboração com os municípios para Implementação do PART no âmbito 
dos transportes escolares e ao Protocolo de Execução para a Implementação do PART no Alentejo Central, celebrado 
com a Rodoviária do Alentejo e mandatou o seu presidente para a respetiva outorga. 

3.3 Plano de Ação para Monitorização e Controle da Vespa Velutina. 
O CI deliberou questionar a srª Ministra da Agricultura sobre as responsabilidades cometidas pelos serviços do 
Ministério da Agricultura aos municípios e a legitimidade para tal. 

4. UIQ 

4.1 MAI - ligação da RNSI 
O CI aprovou a minuta de protocolo para disponibilização de serviços de conectividade à Rede Nacional de Segurança 
Interna pela Secretaria Geral da Administração Interna e delegou no seu Presidente as competências para a sua 
outorga e aprovação de possíveis alterações propostas pela SGMAI.  
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4.2 Ferramenta de programação Outsystems – financiamento 
O CI deliberou questionar as entidades utilizadoras da plataforma sobre a possibilidade de redução do número de 
aplicações.  

4.3 Grande Prémio de Ciclismo CIMAC 
O CI deliberou informar os proponentes de que não é possível apoiar a iniciativa. 

4.4 Aprovação das minutas de Contrato Programa e Acordo de Colaboração 

com a DGLAB 
O CI deliberou aprovar a proposta das minutas do Contrato-programa e do Acordo de Colaboração com a DGLAB 
no âmbito do projeto “Ler e Crescer em Família” e delegar no seu presidente os poderes para outorgar o contrato-
programa e o acordo referidos. 

4.5 Proposta de Alteração do Regulamento da Gala do Desporto e Decisão da 

data e local do evento 
O CI aprovou uma alteração ao Regulamento da Gala do Desporto e incumbiu os serviços de estudarem a forma de 
incluir na homenagem entidades que se destaquem na área da formação desportiva. 

4.6 RCDE - minutas de acordo e de Adenda com MEO, S.A. 
O CI deliberou aprovar o acordo para a Realização de Reparações na RCDE e a Adenda ao Contrato de Exploração 
em Regime de Concessão. Deliberou ainda mandatar o seu presidente para outorga dos referidos documentos. 

4.7 Abertura do procedimento de Alojamento do DC - Delegação de 

competências no Presidente  
Relativamente ao Concurso Público para aquisição de “Serviços de Alojamento para Infraestrutura CLOUD CIMAC”, 
o CI deliberou: 

 Delegar no seu presidente os poderes para a decisão de contratar, com a inerente autorização da despesa, 

e dos demais poderes conferidos pelo Código dos Contratos Públicos ao órgão competente para a decisão 

de contratar; 

 Delegar no Primeiro-secretário os poderes para, no âmbito da plataforma eletrónica de contratação 

pública, submeter e assinar as peças do procedimento e notificar a decisão de adjudicação. 

5. UGPC: 

5.1 Ponto de situação da execução do PDCT 
O CI tomou conhecimento do ponto de situação da execução do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial. 

5.2 Abertura de procedimento concursal 
O CI aprovou a abertura de um procedimento concursal para a ocupação de um posto de trabalho da 
carreira/categoria de Técnico Superior. 

 

Évora, 27 de dezembro de 2019. 
O Primeiro-secretário 

 
 
 

Arq. André Espenica 


