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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 maio e junho de 2020: 

26 DE MAIO DE 2020 

1 Período Antes da Ordem do Dia 

Wifi Turismo@Alentejo Central 

O CI tomou conhecimento do ponto de situação do procedimento de abertura do concurso público com publicidade 

internacional. 

Nova aquisição de EPIs 

O CI tomou conhecimento do ponto de situação dos procedimentos em curso para aquisição da 2ª remessa de EPIs. 

Testes COVID nos Jardins-de-infância (pré-escolar) 

O CI aprovou uma proposta de realização de testes ao pessoal dos Jardins de Infância do Distrito. 

2 Calendário de Reuniões do CI 
O CI deliberou reagendar as reuniões daquele órgão. 

3 Assuntos da UGR 

Lista de procedimentos em curso  

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

do CI e em curso. 

Relatório de gestão CIMAC 2019 

O CI aprovou, por maioria com 1 voto contra, os documentos de prestação de contas da CIMAC. 

Revisão ao orçamento e ao Plano de Ação da CIMAC para 2020 

O CI aprovou a 2ª revisão orçamental de 2020, a submeter à Assembleia. 

Relatório de Gestão GESAMB 2019 

O CI tomou conhecimento do Relatório de Gestão 2019 da GESAMB. 

Plano de contingência - Atualização 

O CI tomou conhecimento da revisão e atualização do Plano de Contingência COVID-19 da CIMAC. 

Repartição do Aumento de capital da ADRAL 

O CI tomou conhecimento do ponto de situação do aumento de capital, nomeadamente relativamente ao 

acompanhamento do mesmo por parte das diversas entidades acionistas e deliberou aguardar informação das 

restantes entidades sobre este assunto. 
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4 Assuntos da UAD 

Procedimentos Inclusão pela cultura 

O CI tomou conhecimento dos procedimentos adotados a fim de criar condições de continuidade às aquisições de 

serviços. 

Procedimento aquisição equipamentos combate a incêndios 

O CI aprovou a abertura do procedimento de Concurso Público para Aquisição de Equipamentos de Combate a 

Incêndios integrado no âmbito do Programa Integrado de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

SPTP – Serviço Público de Transporte de Passageiros 

4.1.1 Procedimento de Concessão do SPTP – Serviço Público de Transporte de Passageiros 

O CI aprovou a abertura do procedimento e as respetivas peças e delegou no seu Presidente os ulteriores atos do 

procedimento que cabem ao órgão com competência para contratar. Deliberou ainda delegar no Primeiro-

Secretário os poderes para submeter e assinar as peças do procedimento e notificar a decisão de adjudicação e no 

júri as competências para analisar e autorizar os pedidos de classificação de documentos, eventuais prorrogações 

de prazos e outros esclarecimentos ao Cadernos de Encargos. 

4.1.2 Novo contrato PART CIMAC-Rodoviária do Alentejo, Julho a Dezembro 

O CI aprovou uma proposta de novo contrato PART CIMAC-Rodoviária do Alentejo. 

4.1.3 Informação sobre o aumento dos Serviços Mínimos de Transporte de Passageiros devido ao 

reinício das aulas presenciais – Informação e minuta de contrato  

O CI aprovou a minuta do contrato a celebrar com a RA, no âmbito do aumento dos Serviços Mínimos de Transporte 

de Passageiros devido ao reinício das aulas presenciais e delegou no seu Presidente a competência para a aprovação 

final da minuta e posterior outorga. 

5 Assuntos da UIQ 

Ponto de situação do projeto dos Portais Municipais 

O CI tomou conhecimento da calendarização prevista para os trabalhos de implementação dos portais municipais 

até à entrada em produção. 

Estudo Transferência de competências 

O CI deliberou avançar com o procedimento de concurso público para o “Estudo do processo de transferência de 
competências” conforme planeado e que se enviem as peças logo que possível para conhecimento dos Srs. 
Presidentes. 

6 Assuntos da UGPC 

Revisão do PDCT 

O CI tomou conhecimento do ponto de situação. 

____________________________________________________________________________ 

16 DE JUNHO DE 2020 
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1. Assuntos da UGR 
1.1. Lista de procedimentos 

O CI tomou conhecimento dos procedimentos de Contratação Pública efetuados desde a anterior reunião do CI e 

em curso. 

2. Assuntos da UAD 
2.1. Serviços Mínimos de TPP a partir de final de junho  

O CI deliberou delegar poderes no seu Presidente para negociar e prorrogar os atuais mecanismos de compensação 

em vigor (ou equivalente), caso seja aprovado um mecanismo legal que permita apoiar o operador por défice de 

operação após o final de junho, de modo a impedir qualquer disrupção nos serviços de transporte público de 

passageiros. Das decisões tomadas deverá ser dado conhecimento a todos os municípios. 

2.2. Programa de estabilização económica e social  

O CI tomou conhecimento de um resumo das medidas previstas no PEES, com relevo para as que podem ter maior 
relação com ou maior intervenção dos municípios. 

2.3. GRM  

O CI aprovou algumas alterações ao projeto e delegou no seu Presidente as competências para o ato de abertura de 
procedimento, aprovação das respetivas peças bem como para os ulteriores atos do procedimento que cabem ao 
órgão com competência para contratar. Delegou ainda, no Primeiro-Secretário, os poderes para submeter e assinar 
as peças do procedimento e notificar a decisão de adjudicação. 

2.4. GTFI – resposta do SE Florestas ao ofício sobre o montado (p.c.) 

O CI tomou conhecimento da resposta do Gabinete do sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das 

Florestas e do Ordenamento do Território ao ofício enviado pela CIMAC na sequência da abordagem das questões 

dos Incêndios e do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais na reunião do CI de 4 de fevereiro. 

3. Assuntos da UIQ 
3.1. RCDE - finalização do “Plano de reparação das anomalias mais críticas” 

O CI tomou conhecimento da conclusão da execução do plano de reparação das anomalias mais críticas da RCDE. 

4. Assuntos da UGPC 
4.1. PI 10.5 Escolas: alteração dos Valores de referência 

O CI deliberou comunicar à AG do Alentejo2020 o impacto do despacho do Secretário de Estado Adjunto e do 
Desenvolvimento Regional de 3/06/2020 e a simulação da sua aplicação a todas as operações não encerradas, 
solicitando que o âmbito do mesmo seja alterado de modo a abranger pelo menos estas operações. 

4.2. PDCT 

O CI aprovou o ajustamento da proposta de revisão do PDCT em função da alteração dos valores de referência da 

PI 10.5 referidos no ponto anterior. 

4.3. Prorrogação de avisos  

O CI deliberou reiterar o pedido de prorrogação dos prazos de vários avisos que terminam a 30.06.2020 sublinhando 
que a mesma é do interesse da CIMAC e de todos os municípios e, como é do conhecimento de todas as partes 
envolvidas, a prorrogação é muito mais simples e rápida que a abertura de novos avisos. Este assunto será também 
incluído na agenda da reunião solicitada com urgência ao sr. Presidente da CCDRA e da AG do Alentejo 2020.  
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4.4. PI 8.8 Viveiros de empresas  

O CI estabeleceu um conjunto de princípios orientadores da análise técnica das candidaturas dos Viveiros de 

Empresas previstas no PDCT-AC tendo em vista a maior transparência e equidade de tratamento dos beneficiários. 

Évora, 13 de julho de 2020. 

O Primeiro-Secretário 

 

Arq. André Espenica 

 


