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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 novembro e dezembro de 2021: 

24 DE NOVEMBRO DE 2020 

1. Transportes: situação da Rodoviária do Alentejo 
O CI deliberou que os serviços, em conjunto com o operador: 

• Determinem a receita mínima que garanta a manutenção de oferta total; 

• Identifiquem serviços essenciais para Período Não Escolar e Situação de Contingência em caso de 
confinamento geral e/ou encerramento das escolas; 

2. EIDT atualizada e projetos estruturantes 
O CI aprovou a última versão da EIDT – Estratégia Integrada de Desenvolvimento do Alentejo Central e uma lista de 

projetos/ações considerados estruturantes para a concretização da mesma, enviados à CCDRA/AG do Alentejo2020. 

3. Reprogramação do PDCT-AC  
O CI deliberou aprovar a proposta de reprogramação do PDCT-AC e solicitar a abertura dos seguintes avisos: 

• PI 2.3 Modernização Administrativa  

• PI 4.3, para reapresentação de várias candidaturas.  

4. GESAMB 

4.1 Documentos previsionais Gesamb 2021 
O CI tomou conhecimento dos documentos previsionais e aprovou a proposta da GESAMB de tarifário de resíduos 
para 2021. 

4.2 Alteração do Regulamento de serviço de Gestão de Resíduos 
O CI aprovou as alterações ao Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos. 

4.3 Minuta de Contrato de entrega e receção de resíduos urbanos 
O CI aprovou a minuta de contrato de entrega e receção de resíduos urbanos. 

4.4 Parceria Gesamb-AMCAL-Resialentejo 
O CI tomou conhecimento dos problemas que têm vindo a ocorrer na parceria constituída pela GESAMB, AMCAL e 
Resialentejo, na gestão e operação das infraestruturas comuns. 

5. Assuntos da UGR 

5.1 Dívidas dos municípios 
O CI tomou conhecimento da relação das dívidas dos municípios à CIMAC. 

5.2 Carta do Deutsch bank (EEEF) 
O CI tomou conhecimento de uma comunicação da diretora do EEEF referente ao pagamento das faturas já emitidas 
respeitantes a este projeto. 
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5.3 Dívida de Vila Viçosa 
O CI tomou conhecimento dos projetos em que Vila Viçosa recusa participar. 

5.4 Lista de procedimentos 
O CI tomou conhecimento da lista de procedimentos de Contratação Pública efetuados desde a anterior reunião do 
CI e em curso.  

5.5 Alteração Orçamental e ao Plano 2020 Modificativa (revisão) 
O CI aprovou a 3ª revisão orçamental de 2020, a submeter à Assembleia Intermunicipal. 

5.6 Documentos previsionais CIMAC 2021-2025 
O CI aprovou os documentos previsionais 2021-2025 a submeter à Assembleia Intermunicipal. 

5.7 Relatório de Gestão do primeiro Semestre CIMAC 
O CI tomou conhecimento do Relatório sobre a situação económica e financeira, referente ao primeiro semestre, 
elaborado pelo ROC, para os efeitos do art. 77º, nº 2 al. d), da Lei 73/2013, de 3 de setembro. 

6. Assuntos da UAD 

6.1 Atualização tarifária (transportes públicos) para 2021 
O CI aprovou uma proposta de atualização tarifária para o ano de 2021. 

6.2 Calendário ações de formação Transportes 
O CI deliberou aprovar uma proposta de uma ação de capacitação em Planeamento Integrado e Contratualização de 

Transportes Públicos Rodoviários de Passageiros. 

6.3 Contributo para a proposta de anteprojeto de lei de base do clima 
O CI aprovou os contributos para a proposta de Lei de Bases do Clima apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. 

6.4 Alteração à minuta de Contrato para a Implementação de Reforços de Oferta e 

Desdobramentos de Serviços no Alentejo Central 
O CI aprovou uma alteração à minuta do contrato para Implementação de Reforço de Oferta e Desdobramentos de 
Serviços no Alentejo Central e delegou no seu presidente os poderes para a respetiva outorga. 

7. Assuntos da UIQ  

7.1 RCDE 
O CI deliberou que se avance com a concessão da componente passiva da Rede por 12 anos e se adquiram serviços 

para manutenção da Rede Ativa para um período de 2 anos, prorrogável por mais 1. 

7.2 WI-FI Alentejo Central 
O CI aprovou o Acordo de colaboração entre a CIMAC e os Municípios, bem como a minuta de Acordo para 
Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes, entre a CIMAC e a Turismo do Alentejo, ERT, para abertura 
do procedimento para aquisição de bens e serviços para a implementação das redes e infraestruturas no âmbito do 
projeto Wi-Fi Turismo@AlentejoCentral. 
 

____________________________________ 
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15 DE DEZEMBRO DE 2020 

1. Apresentação do Estudo do Transporte Flexível e modelo de gestão para o Alentejo 

Central 
O CI tomou conhecimento do Estudo para o Transporte Flexível no Alentejo Central. 

2. Relatório operacional da GESAMB - 3º Trimestre 
O CI tomou conhecimento do Relatório de Execução Orçamental e do Plano do 1.º semestre de 2020 e respetivas 

Demonstrações Financeiras, já aprovados pelo Conselho de Administração da Gesamb, bem como o parecer do Fiscal 

Único. 

3. Reprogramação do PDCT-AC e últimos avisos a publicar 
O CI deliberou: 

1. Concordar com a alocação da totalidade da dotação disponível na PI 6.3 à operação Grande Rota do 

Montado, que está em execução e onde constata a necessidade de reforço. Dotação FEDER total = 

1.425.614,06€ (a prever em Aviso para 2.ª fase GRM ou, se possível, a reforçar com reprogramação 

2. Reiterar o pedido de publicação de aviso na PI 4.3, não obstante as previsíveis dificuldades referidas na 

comunicação da AG; 

3. Caso a CM de Redondo decida não avançar com a candidatura na PI 9.7, os serviços proporão a alocação 

do Fundo disponibilizado a nova finalidade após consulta aos municípios; 

4. Solicitar à AG que publique novo aviso na PI 10.1, para que Arraiolos possa apresentar candidatura do PIICIE 

e Mourão a possa reapresentar. 

4. Assuntos da UGR 

4.1 Lista de procedimentos 
O CI tomou conhecimento da lista de procedimentos de Contratação Pública efetuados desde a anterior reunião do 

CI e em curso.  

4.2 Fundos de maneio 2021 
O CI autorizou a constituição do Fundo de Maneio para o ano de 2021. 

4.3 Valores em caixa 2021 
O CI aprovou a proposta de valor de numerário em caixa para o ano de 2021. 

4.4 Calendário de Reuniões 2021 
O CI aprovou o calendário para as reuniões ordinárias a realizar em 2021. 

4.5 Despesas por requisitar 
O CI tomou conhecimento do ponto de situação das dívidas dos municípios à CIMAC. 

5. Assuntos da UAD 

5.1 ATAC - Mobilidade e Transportes: 
O CI deliberou aprovar os seguintes documentos e delegar no seu Presidente a outorga dos mesmos: 
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• Adenda ao Acordo de Colaboração para a Implementação do Programa de Apoio à Redução Tarifária 
(CIMAC-Município); 

• (Adenda ao) Contrato Para a Implementação do Programa de Apoio à Redução Tarifária - Part, nos Serviços 
de Transporte Público Rodoviário de Passageiros na Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central 
(CIMAC- RA); 

• Adenda ao Contrato para a Implementação de Reforços de Oferta e Desdobramentos de Serviços no 
Alentejo Central (CIMAC-RA); 

• Retificação ao “Contrato relativo à operacionalização da atribuição de compensações financeiras com 
origem no programa ProTransp destinadas a mitigar os impactos das medidas de emergência adotadas no 
setor do transporte público de passageiros em face da situação de pandemia de covid-19” (CIMAC-RA), 
explicitando que o IVA deverá de ser pago à taxa legal em vigor (6%). 

5.2 EIDT – ponto de situação dos trabalhos  
O CI tomou conhecimento do ponto de situação dos trabalhos de revisitação da EIDT e de preparação do Plano de 

Ação. 

5.3 Alterações Climáticas - Informação das ações de divulgação do PIAAC e SIG-GO – JS 
O CI tomou conhecimento das ações de divulgação do Plano Intermunicipal da Adaptação às Alterações Climáticas 
e do Sistema de Informação Geográfica de apoio à Adaptação às Alterações Climáticas e Gestão de Operações. 

6. Assuntos da UIQ 

6.1 RIBAC – Plano de Atividades e de Comunicação para 2021 
O CI aprovou o Plano de Atividades e o Plano de Comunicação da RIBAC para o ano 2021. 

6.2 Estudo sobre Transferência de competências (Ponto de Situação) 
O CI tomou conhecimento do ponto de situação dos trabalhos referentes ao Estudo do processo de transferência de 

novas competências para os municípios e CIM. 

 

 

 

 

Évora, 31 de dezembro de 2020. 

O Primeiro-Secretário 

 

 

Arq. André Espenica 

 


