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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 na sua reunião de abril de 2020: 

21 DE ABRIL DE 2020 

1 Lista de procedimentos em curso  

O CI tomou conhecimento da lista procedimentos de Contratação Pública efetuados desde a anterior 

reunião do CI e em curso e deliberou que se avançasse com os procedimentos suspensos, à exceção 

daqueles que dependam da intervenção direta no terreno que impliquem com os condicionalismos do 

COVID. 

2 Alterações ao orçamento e ao plano 

O CI deliberou ratificar a aprovação, por parte do seu Presidente, da 4ª modificação orçamental de 2020 
e aprovar a 5ª modificação orçamental de 2020. 

3 Ações no âmbito do combate à pandemia de COVID-19  

3.1 Ratificação de decisões no procedimento de aquisição de Ventiladores 

O CI deliberou ratificar todas as decisões tomadas pelo seu Presidente no procedimento pré-contratual 

de aquisição de ventiladores para entrega ao Hospital do Espírito Santo de Évora para combate à epidemia 

SARS-CoV-2. 

3.2 Ratificação de decisões no procedimento de Aquisição de EPI 

O CI deliberou ratificar todas as decisões tomadas pelo seu Presidente no procedimento de Aquisição de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para municípios do Alentejo Central para combate à epidemia 

SARS-CoV-2. 

3.3 Aprovação de minuta de protocolo relativo ao financiamento da despesa 

O CI aprovou uma proposta de protocolo, entre a CIMAC e os municípios, para acordo da repartição do 
esforço de financiamento das despesas das ações de combate à pandemia de COVID-19. 

4 Cancelamento da Gala do Desporto  

O CI deliberou realizar em 2021 a 14ª Gala do Desporto do Alentejo Central, em data a acordar com o 
município de Portel, contemplando as duas épocas desportivas -2018/2019 e 2019/2020. 
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5 PART 

5.1 Adenda ao acordo dos transportes escolares com os municípios 

O CI aprovou a 2ª adenda ao «Acordo de Colaboração para Implementação do Programa de Apoio à 

Redução Tarifária no âmbito dos transportes escolares» celebrado entre a CIMAC e os municípios seus 

associados. 

5.2 Atribuição de apoio à Rodoviária para assegurar os serviços mínimos de TPP 

O CI deliberou aprovar o pagamento de três prestações referentes aos meses de abril, maio e junho (desde 

que se mantenha em vigor o estado de emergência) e delegar no seu presidente poderes para aprovação 

final e outorga da Minuta do Contrato para regulamentação das transferências. 

5.3 Alocação de verbas ao SPT Urbanos de Évora 

O CI deliberou alocar a verba do Fundo Ambiental do PART ao Serviço Público de Transportes Urbanos de 

Évora e aprovar a minuta de protocolo a celebrar com a CM de Évora para regulamentação da 

transferência, delegando poderes no seu Presidente para outorga do mesmo. 

6 Medida de apoio à Tesouraria pelo Grupo Águas de Portugal 

O CI tomou conhecimento de um ofício enviado ao sr. Presidente do conselho de Administração da 

empresa Águas do Vale do Tejo, S.A. solicitando uma moratória sobre os pagamentos das faturas 

referentes aos meses de março a junho, assim como informação com os custos dos meses de março a 

junho de 2019. 

 

Évora, 6 de maio de 2020. 

O Primeiro-Secretário 

 

Arq. André Espenica 

 


