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EDITAL 

DELIBERAÇÕES DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA 
 CIMAC – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL  

EM 8 DE NOVEMBRO 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 8 de novembro de 2016: 

1. Protocolo ANMP-EDP Distribuição de 13.09.2016 
O CI tomou conhecimento da proposta de protocolo a celebrar entre a EDP Distribuição e cada um dos 
municípios, na sequência do protocolo celebrado entre a ANMP e a mesma empresa, para substituir o Anexo I 
ao contrato tipo de concessão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão (Portaria nº 454/2001 de 5 
de maio). 

Acordou-se que a assinatura deste protocolo, com cada um dos municípios do Alentejo Central, terá lugar no 
início da próxima reunião do CI. 

2. Revisão ao Orçamento e ao PA 2016 da CIMAC 
O CI aprovou a 11ª modificação ao orçamento e ao plano (2ª revisão), a submeter à Assembleia Intermunicipal. 

3. Ratificação de alteração orçamental 
O CI deliberou ratificar a decisão de aprovação, por parte da sr.ª Presidente, da 10ª modificação ao orçamento 
e ao plano. 

4. Alteração ao mapa de pessoal da CIMAC 
O CI deliberou aprovar a criação de um lugar de assistente técnico na UGR – Unidade de Gestão de Recursos, 
proposta a submeter à Assembleia Intermunicipal. 

5. Cancelamento da caução garantia apólice n.º 1000167507200 (PAMUS) 
O CI deliberou libertar um seguro caução prestado no âmbito do projeto “Plano de Ação de Mobilidade Urbana 
Sustentável”, pela empresa TIS.PT. 

6. Orçamento para 2017 – Terceira atualização ao Plano de Negócios da Gesamb – 
2014 a 2034 

O CI tomou conhecimento dos documentos previsionais da GESAMB para 2017, que constituem a terceira 
atualização ao Plano de Negócios anexo ao contrato de gestão delegada assinado com a CIMAC em 2014. 

7. Estudo de Verticalização do Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos 
O CI tomou conhecimento dos estudos relativos à eventual verticalização do sistema de RSU e deliberou 
solicitar à GESAMB que a terceira fase do mesmo estudo inclua todos os municípios. 

8. Outros assuntos GESAMB: Canil/Gatil intermunicipal; Serviços lavagem 
contentores 

O CI tomou conhecimento do ponto de situação destes assuntos em curso na GESAMB. 
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