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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 fevereiro de 2020:

4 DE FEVEREIRO DE 2020

1 Assuntos da UIQ

1.1 Apresentação do Relatório RIBAC 2019 (de acordo com o Regulamento) e 
do Plano de Comunicação para 2020

O CI tomou conhecimento do Relatório e aprovou o Plano de Comunicação.

1.2 Novo Acordo de colaboração com a DGLab
O CI aprovou uma nova versão do Acordo de Colaboração a celebrar no âmbito do Projeto “Ler e Crescer em Família”.

2 Assuntos da UGR

2.1 Lista dos procedimentos em curso
O CI tomou conhecimento dos procedimentos de Contratação Pública efetuados desde a anterior reunião do CI e 
em curso.

3 Assuntos da UAD

3.1 Relatório 2019 PART
O CI aprovou o Relatório anual de execução do PART.

3.2 CRO - Decisão de construção
O CI deliberou que os serviços preparem uma proposta que vá ao encontro das necessidades dos municípios que 
têm mais necessidades nesta matéria, a apreciar em próxima reunião.

3.3 Parecer sobre Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF)
O CI aprovou uma proposta de parecer a emitir no âmbito do processo de consulta pública do PNGIFR.

3.4 Manifesto relativo aos modelos de gestão de combustível 
O CI aprovou um documento de tomada de posição sobre a questão do montado no Sistema de Defesa da Floresta 
contra Incêndios (SDFI) a constitui uma referência na consulta pública do PNGIFR e no processo de revisão do DL 
124/2006.

3.5 Pedido informação ANMP e tutela (MAI e MATE) (Revisão do DL 124/2006)
O CI aprovou uma proposta de texto base para solicitar à ANMP e à tutela que os municípios sejam ouvidos no 
processo de revisão do DL 124/2006.

3.6 Pedido de esclarecimento ICNF (PMDFCI)
O CI aprovou uma proposta de texto base para solicitar esclarecimentos ao ICNF – Instituto da conservação da 
Natureza e das Florestas, na sequência do que parecem ser as orientações do Plano Nacional de Gestão Integrada 
de Fogos Rurais no que se refere aos Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios.
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3.7 Medições de Ruído
O CI concordou em retomar este assunto em momento que se considere oportuno.

3.8 Ponto de situação EEEF
O CI tomou conhecimento um ponto de situação da obra de substituição de luminárias na Iluminação pública.

18 DE FEVEREIRO DE 2020

1 A execução dos PDCT, PEDU e PARU e as medidas de aceleração da execução do 
PT2020

O CI deliberou que cada município deve avaliar a situação relativamente a cada um dos projetos inscritos no Pacto 
e ainda não candidatados ou não aprovados, para que o CI volte a debater o assunto preparando eventuais 
alterações a negociar com a AG do Alentejo 2020.
O CI tomou ainda conhecimento da deliberação da Comissão Interministerial de Coordenação criando a Bolsa de 
Recuperação e dos projetos atualmente passíveis de virem a integrar aquela bolsa.

2 Preparação do período 2021-2027 – EIDT: ações e projetos a propor

O CI aprovou uma metodologia de trabalho para a fase de definição dos instrumentos de programação e das ações 
e projetos a propor para o período 2021- 2027.
O CI deliberou ainda que se realize uma reunião com os demais eleitos e técnicos das Câmaras Municipais para 
apresentação da estratégia e preparação da fase seguinte deste processo.

Évora, 17 de março de 2020.
O Primeiro-secretário

Arq. André Espenica


