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 EDITAL  

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

JANEIRO DE 2019 
 
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 de janeiro de 2019: 

 

15 DE JANEIRO DE 2019 
 

1. Planos de Segurança Rodoviária do Alentejo – proposta de Protocolo 
O CI deliberou aprovar o protocolo a celebrar entre as CIM do Alentejo, a CCDRA e a Autoridade Nacional de 
Segurança Rodoviária e delegar no seu presidente os poderes para a outorga do mesmo. 

2. ADRAL - Assembleia Geral 
Perante a proposta de aumento de capital da ADRAL, o CI deliberou realizar uma reunião de trabalho onde sejam 
apresentados o Plano de Ação e o Estudo de Viabilidade Económica e Financeira daquela agência, a fim de chegar a 
um acordo relativamente à aprovação do mesmo. 

3. PNI – Programa Nacional de Investimentos 2030 e o Alentejo Central 
O CI deliberou que a CIMAC analise o PNI, identificando os investimentos estruturantes para integrar o programa, 
fazer levantamento junto dos municípios de propostas e sugestões para o PNI e para atualização da EIDT. Esse 
levantamento deve ser objeto de avaliação em próxima reunião do CI. 

4. Descentralização de competências 
O CI deliberou não tomar posição entendendo que as assembleias municipais devem poder tomar posição sem 
quaisquer constrangimentos. 

5. Representação da CIMAC em entidades externas 
O CI confirmou as representações nas seguintes entidades/órgãos: 
Municípia, ARECBA, USIG, Trilho, Conselho de Coordenação Intersectorial (CCDRA), Comité Consultivo da IACNA 
(NERE), Comissão de Acompanhamento do PROF, grupo de Trabalho do SPeM e Grupos de Ação Local das 
associações Monte, Terras Dentre e Rota do Guadiana. 

6. Eficiência energética na IP - Contrato ESE 
O CI tomou conhecimento das ações em curso. 

7. CINECOM - aprovação versão final e delegação poderes para a outorga 
O CI deliberou aprovar a proposta final de estatutos da CINECOM e delegar no seu presidente os poderes para 
outorga da escritura de constituição. 

8. Parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa 
O CI deliberou aceitar a proposta de parceria, sem prejuízo das iniciativas e da colaboração desenvolvidas por cada 
um dos municípios. 

9. Eventos em 2019 – Calendário 
O CI tomou conhecimento do calendário de eventos previstos para 2019. 

10. Assuntos da UGPC 

10.1 Aviso PI 8.8 – viveiros de empresas 

O CI aprovou a redistribuição dos valores do FEDER. 
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11. Assuntos da UGR 

11.1 Tolerâncias de ponto para 2019 
O CI aprovou as tolerâncias de ponto para 2019. 

11.2 Alteração ao orçamento 
O CI aprovou a 1ª modificação orçamental de 2019. 

12. Assuntos da UAD 

12.1 CRO - procedimento de empreitada 
O CI aprovou a adoção de procedimento de concurso público e delegou no seu Presidente os poderes para a decisão 
de contratar e demais poderes conferidos pelo Código dos Contratos Públicos ao órgão competente para a decisão 
de contratar. Delegou ainda, no Primeiro-secretário, os poderes para submeter e assinar as peças do procedimento 
e notificar a decisão de adjudicação. 

12.2 RJTPP 
O CI deliberou adiar este assunto para próxima reunião. 

13. Assuntos da UIQ 

13.1 Eventos Desportivos para 2019 
O CI voltou a apelar aos municípios para que se candidatem à organização destes eventos. 

13.2 Licenciamento Microsoft - delegação de competências para o novo 

procedimento 
O CI delegou no seu Presidente os poderes para a decisão de contratar e demais poderes conferidos pelo Código 
dos Contratos Públicos ao órgão competente para a decisão de contratar. Delegou ainda, no Primeiro-secretário, os 
poderes para submeter e assinar as peças do procedimento e notificar a decisão de adjudicação. 

14. Tomada de posição sobre a proposta de PERSU 2020+ 

O CI aprovou o documento base para uma tomada de posição no processo de participação pública em curso, que 
após finalizada deve de ser colocada na plataforma, enviada ao PM, MATE e MPI e publicamente divulgada. 

15. Libertação de garantia El Corte Inglês 
O CI deliberou libertar a garantia bancária apresentada no âmbito do fornecimento de licenciamento de software. 
 
 
 
 
Évora, 7 de fevereiro de 2019. 

 
O Primeiro-secretário 

 
 
 
 

Arq. André Espenica 


