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EDITAL
DELIBERAÇÕES DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA

 CIMAC – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL
EM 26 DE ABRIL DE 2016

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 do dia 26 de Abril de 2016:

No período antes da ordem do dia, os presentes acordaram adiar a próxima reunião pública para 17 de Maio, 
dada a proximidade da reunião agendada para Maio.

1. Documentos de prestação de contas de 2015
O CI aprovou, por unanimidade, a proposta de Relatório de Gestão relativo ao ano de 2015.

2. PAMUS
O CI aprovou, por unanimidade, o PAMUS – Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo 
Central.

3. Programação em Rede - candidatura conjunta com FEA, CME e DRC
Este ponto, agendado a pedido da CM de Évora, foi adiado para próxima reunião, dada a ausência do Sr. 
Presidente daquela Câmara Municipal.

4. Adesão à Rede de Arquivos do Alentejo - Secção do Distrito de Évora
O CI deliberou, por unanimidade, aderira à RAA-DE aprovando a sua carta de princípios.

5. Parecer sobre a Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de Bacia da 
RH6

O CI tomou conhecimento de um parecer da CIMAC sobre a avaliação ambiental Estratégica do Plano de 
Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6) e do Plano de Gestão dos Riscos de Inundações da 
mesma RH6. 

6. AMAlentejo: aprovação de Moção; divulgação da declaração de Troia
O CI tomou conhecimento da Declaração de Troia, aprovada no Congresso do movimento AMAlentejo no 
passado dia 2 de Abril e aprovou, por unanimidade, a seguinte Moção:
“ Considerando: 

1. os objetivos declarados no  documento fundador  de AMAlentejo de pugnar pelo 
desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental do Alentejo e de trabalhar para a 
valorização, defesa e aprofundamento do Poder Local Democrático;
2. a “Declaração de Tróia” e a decisão constante na mesma de avançar com a criação da 
Comunidade Regional do Alentejo e desenvolver as iniciativas necessárias, designadamente 
a recolha de 35 mil assinaturas, para a apresentação na Assembleia da República, de um 
Projeto Lei de iniciativa Popular que propõe a sua criação;

O Conselho Intermunicipal da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central na 
sua reunião de 26 de Abril de 2016 delibera:
Reiterar a sua adesão a AMAlentejo;
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Manifestar o seu acordo com a criação da Comunidade Regional do Alentejo nos termos 
constante na “Declaração de Tróia” aprovada no dia 2 de Abril no Congresso AMAlentejo, 
que teve lugar em Tróia, com o lema: “Mais Poder Local, Mais Democracia –Melhor 
Alentejo”.

7. Memorando de Entendimento com a CISCO e ADRAL
O CI deliberou, por unanimidade, aprovar uma proposta de Memorando de Entendimento a celebrar com a 
ADRAL e a CISCO com alargamento posterior a outras entidades. 

8. Ponto de situação do PDCT 
O CI tomou conhecimento do ponto de situação dos projetos incluídos no PDCT – Pacto para o 
Desenvolvimento e Coesão Territorial do Alentejo Central.

9. Sistema Nacional de Informação Desportiva/Carta Desportiva
O CI deliberou que a transmissão e atualização da informação dos municípios submetida na plataforma do 
Projeto Sistema Nacional de Informação Desportiva/Carta Desportiva Nacional (SNID/CDN), promovido 
pelo IPDJ, IP, seja efetuada pela CIMAC. 

10. Revisão ao Orçamento e ao Plano para 2016
O CI aprovou a 1ª revisão ao Orçamento e ao Plano para 2016.

11. Alterações ao Orçamento e ao Plano 2016
O CI ratificou as aprovações, por parte da sua presidente, das 2ª e 3ª alterações orçamentais.

12. Acesso da CIMAC aos dados de consumos de energia elétrica dos 
municípios

O CI deliberou autorizar o acesso da CIMAC aos dados de consumos de energia dos municípios presentes, 
para efeitos do projeto do Plano Intermunicipal de Eficiência Energética EEEF, monitorização e serviços 
partilhados de energia. 

O Primeiro-secretário

André Espenica
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