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EDITAL 

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

EM 17 DE JULHO DE 2018 
 
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 17 de julho de 2018: 

1. PDCT – AC: Ponto de situação do Pacto e metas para 2018 

O CI tomou conhecimento da situação do PDCT-AC relativamente ao cumprimento das metas para 2018, 
apresentado pelo vogal da Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do Alentejo 2020 Dr. Filipe Palma e a 
secretária-técnica Drª Maria do Carmo Ricardo. 

2. Formação avançada para Eleitos 

O CI aprovou uma proposta de Programa de ações de formação para eleitos. 

3. Pessoal: descongelamento de carreiras 

O CI tomou conhecimento das alterações de posicionamento remuneratório dos trabalhadores que foram 
contratados pela AMDE com contratos de trabalho celebrados após a entrada em vigor da Lei nº 11/2003, de 22 de 
junho. 

4. Concessão da distribuição de EE em BT 

O CI deliberou, relativamente aos documentos preparados pela ERSE sobre a agregação dos municípios para os 
concursos de concessão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão: 

 Contratar uma assessoria à ADENE para apoiar o processo de avaliação dos documentos e preparação da 

posição a assumir; 

 Reunir o GT de energia para discutir as opções e recolher contributos para a avaliação das propostas e a 

preparação da posição a assumir; 

 Reunir com a EDP Distribuição com o mesmo propósito; 

 Antecipar reunião do CI de agosto de 21 para 14 para tomar posição no período de discussão pública. 

5. Reunião havida com DGLAB 

O CI deliberou que os serviços preparem, até ao CI de setembro, com o apoio do GT da Rede e em contacto com a 
DGLAB, uma proposta de Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Serviços das Bibliotecas Públicas a contratar 
com a DGLAB. 

6. Regime Jurídico do Transporte Público de Passageiros 

O CI deliberou que os serviços preparem, até à próxima reunião do CI, o conjunto de decisões necessárias para a 
assunção das responsabilidades previstas no novo regime jurídico criado pela Lei 52/2015 de 9 de junho, de modo a 
que o território do Alentejo Central e as suas populações não venham a ser prejudicadas. 

7. Rede GADE  

O CI deliberou que a CIMAC, em conjunto com a ADRAL, trate de retomar o funcionamento da rede de GADE. 

8. Apoio ao Consórcio Monte 

O CI tomou conhecimento da possibilidade de este consórcio apoiar a CIMAC em tarefas no quadro do Projeto GRM 
– Grande Rota do Montado. 
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9. Relatórios 1º Trimestre GESAMB 

O CI tomou conhecimento do relatório de gestão do 1º trimestre da GESAMB, nos termos da Lei 50/2012 de 31 de 
Agosto. 
 

 
 

Évora, 31 de julho de 2018. 
 

O Primeiro-secretário 
 
 
 
 

Arq. André Espenica 


