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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 março de 2020: 

3 DE MARÇO DE 2020 

1 Assuntos da UGR 

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

do CI e em curso.  

1.2 Alteração orçamental (ratificação) 
O CI ratificou a aprovação, por parte do seu presidente, da 2ª alteração orçamental de 2020. 

1.3 Alteração orçamental 
O CI aprovou a 3ª alteração orçamental de 2020. 

1.4 Libertação de Garantia Bancária 
O CI deliberou cancelar e devolver a caução apresentada pela ESRI Portugal no âmbito do procedimento de 

“Elaboração do Desenho e Implementação dos Sistema de Informação Geográfica e Plataforma – SIG-GO”. 

1.5 Julgados de Paz 
O CI deliberou que se crie um grupo de trabalho, no âmbito da CIMAC e composto pelos municípios interessados, 

para preparar e trazer ao CI uma proposta para criação de Julgado(s) de Paz. 

2 Assuntos da UAD 

2.1 Convite para integrar o órgão de gestão do GAL Terras Dentro 2020 
O CI deliberou integrar Órgão de Gestão do GAL – Grupo de Ação Local, fazendo-se representar pelo seu presidente. 

2.2 Eventual Participação no Salon PT Villes – Paris 
Assunto adiado para próximo CI. 

2.3 Sistema de RSU/GESAMB - questões emergentes 
Relativamente ao aumento da TGR aprovada pela AR, ao sistema de incentivos imposto pela Portaria 202/2019 de 

3 de julho e à suspensão do pagamento de retomas de embalagens de papel/cartão, o CI deliberou que os serviços 

da CIMAC, em conjunto com a GESAMB, preparem uma proposta de ações a promover pela CIMAC junto das 

entidades responsáveis. 

Sobre as dificuldades de funcionamento da Parceria, o CI apreciará a questão em próxima reunião. 
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2.4 Nova proposta CRO (Canil intermunicipal) 
O CI deliberou desistir do projeto de construção de um Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de animais de 

companhia e comunicar esta decisão à CCDRA e à DGAL. 

2.5 Estudo sobre a domínialidade de caminhos 
O CI deliberou autorizar a abertura do procedimento de concurso público nos termos propostos, aprovar a Minuta 

do Anúncio, o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos. Deliberou ainda delegar no seu Presidente a 

competência para os ulteriores atos do procedimento que cabem ao órgão com competência para contratar e 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. 

2.6 Prorrogação do PART 
O CI deliberou prorrogar o Protocolo com a Rodoviária do Alentejo e aprovou a Minuta da 3.ª adenda ao Protocolo 

de Execução para a Implementação do Programa de Apoio à Redução Tarifária no Alentejo Central. 

2.7 Criação de Grupo de Trabalho de Mobilidade e Transportes 
O CI deliberou aprovar a criação de um “Grupo de Trabalho da Mobilidade e dos Transportes no Alentejo Central”. 

2.8 Pacto: PI 6.3 
O CI deliberou aprovar a preparação de uma candidatura contemplando as ações relativas ao CATEAC e à melhoria 

das condições de acolhimento turístico nos municípios ainda não abrangidos. Deliberou ainda informar a ERTA do 

seu entendimento relativamente ao protocolo com o colecionador Paulo Parra e que a CIMAC mantém a intenção 

de vir a constituir o Centro Interpretativo do Alentejo Central nas instalações do chamado Celeiro Comum. 

2.9 Proteção contra risco de incêndios (candidatura ao Alentejo 2020) 
O CI deliberou que se contactem os municípios interessados para confirmar a inclusão ou exclusão das componentes 

consideradas não elegíveis e preparar o ajustamento dos documentos do procedimento. 

3 Assuntos UIQ 

3.1 Festa da Malha  
O CI deliberou que a Festa da Malha se realize no dia 20 de setembro em Vila Viçosa. 

3.2 Programa de Formação para a descentralização na AL 
O CI tomou conhecimento de uma reunião realizada no passado dia 18 de fevereiro sobre o Programa de Formação 

para a Descentralização na Administração Local. 

3.3 Delegação de competências para Concursos Públicos 

Aquisição de coleção para as Bibliotecas Municipais 

O CI aprovou a abertura de um concurso público para aquisição de fundo documental para as bibliotecas municipais, 

no quadro do projeto “Ler e Crescer em Família” financiado pela DGLAB, e 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. Deliberou ainda 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. 
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Estudo transferência de competências 

O CI deliberou aprovar a abertura de um concurso público para o estudo do processo de transferência de novas 

competências para os municípios e CIM do Alentejo Central e delegar no seu Presidente a competência para a 

decisão de contratar, com a inerente autorização da despesa, e demais poderes conferidos pelo Código dos 

Contratos Públicos ao órgão competente para a decisão de contratar. Deliberou ainda 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. 

 

17 DE MARÇO DE 2020 

1 Assuntos da UIQ  

1.1 Regulamento da Gala  
O CI aprovou uma alteração ao Regulamento da Gala.  

1.2 Procedimento por Consulta prévia Estudo RGPD  
O CI deliberou proceder à abertura de procedimento de Consulta Prévia por critérios materiais para aquisição de 
Serviços de “Diagnóstico e Definição da Política de Proteção de Dados” e delegar no seu Presidente os poderes para 
a decisão de contratar, com a inerente autorização da despesa, e demais poderes conferidos pelo Código dos 
Contratos Públicos ao órgão competente para a decisão de contratar. Deliberou ainda 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 

2 Assuntos da UGR  

2.1 Abertura de conta Bancária para a Mobilidade e Transportes  
O CI deliberou aprovar a abertura de uma conta bancária específica para gestão das verbas inerentes à Autoridade 
de Transportes. 

2.2 Plano de contingência COVID-19  
O CI tomou conhecimento do Plano de contingência da CIMAC.  

2.3 Outras medidas de contingência  
O CI tomou conhecimento do despacho do Primeiro-Secretário adotando outras medidas preventivas no quadro do 
esforço de contenção da epidemia COVID-19, confirmando as medidas adotadas.  
O CI deliberou ainda:  

− Suspender as reuniões do CI “desconcentradas”;  

− Realizar as reuniões do CI por videoconferência enquanto as medidas de contenção em curso o 
recomendarem;  

− Suspender a execução e o arranque dos projetos e ações de Inclusão pela Cultura, adjudicados ou em curso 
de adjudicação, até que estejam reunidas as condições adequadas à sua realização;  

− Mandatar o seu presidente para adoção de outras medidas que se venham a revelar necessárias no quadro 
do esforço nacional de contenção da epidemia.  
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3 Assuntos da UAD  

3.1 Aprovação da proposta de Candidatura aos EEAGrants - small grants  
O CI deliberou aprovar a apresentação de candidatura ao EEAGrants - Small Grants no âmbito da Adaptação às 
Alterações Climáticas em parceria com o CEDRU – Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano e o ID-
Norway. 

3.2 Candidatura com ISQ, projeto SIMWATER programa PRIMA-H2020  
O CI aprovou a apresentação de candidatura ao Programa PRIMA - Partnership for Research and Innovation in the 
Mediterranean Area – Horizon 2020, denominado “Sustainable and Integrated Management Strategies for Water 
Resources in the Mediterranean - SIMWATER, em parceria com o ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade e a FEA 
– Fundação Eugénio de Almeida e outras empresas agrícolas como demonstradores.  

3.3 Candidaturas projetos investigação Montados e Infraestruturas lineares com 

ICAAM/MED à FCT  
O CI aprovou a apresentação de duas candidaturas à FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, numa parceria 
com o MED - Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento: 

− Managing remnant natural elements for biodiversity conservation in Montado agroecosystems 

− Take a walk on the roadside: a valuable habitat to promote natural vegetation in Mediterranean 
landscapes  

 

Évora, 8 de abril de 2020. 

O Primeiro-Secretário 

 

Arq. André Espenica 

 


