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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 na sua reunião de 19 de janeiro de 2021: 

 

19 DE JANEIRO DE 2021 

1 Projeto ADAPT.Local.cimac – projeto recém aprovado nos EEAGrants  
O CI tomou conhecimento da aprovação do projeto Adapta.Local.CIMAC - Planeamento da Adaptação Climática 
Municipal no Alentejo Central, dos seus principais objetivos e especificações e do respetivo plano de trabalhos. 

2 Projeto Além Risco - projeto recém aprovado nos EEAGrants  
O CI tomou conhecimento da aprovação do projeto Além Risco, dos seus principais objetivos e especificações e do 
respetivo plano de trabalhos. 

3 Pandemia no Alentejo Central: situação, perspetivas, medidas. 
O CI aprovou um Apelo, relativamente à situação da pandemia COVID-19 no Alentejo Central, a sua divulgação e o 
seu envio ao Sr. Primeiro-Ministro e à Srª Ministra da Saúde. 

4 Assuntos da UGR 

4.1 Data da reunião do próximo CI  
O CI aprovou a calendarização das suas reuniões do para 2021, alterando a anteriormente aprovada data da reunião 
de fevereiro. 

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

4.3 Alteração Orçamental  
O CI aprovou a 1ª alteração orçamental de 2021. 

4.4 Tolerâncias ponto para 2021 
O CI aprovou as tolerâncias de ponto para o ano de 2021. 

4.5 Gestão dos encargos com pessoal para o ano de 2021  
O CI aprovou as dotações máximas relativas aos encargos com pessoal para 2021 e aprovou ainda, nos termos 
conjugados do artigo 156º e 158 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, 
de 20 de junho na sua redação atual e dos artigos 5º e 7º do Decreto-Lei 209/2009, de 3 de setembro, a alteração 
do posicionamento remuneratório por opção gestionária. 
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5 Assuntos da UAD 

5.1 Candidatura de Novo projeto – Ecoeconomia circular da Região Alentejo – CCDRA 

– Green Deal (H2020) – Placarvões. 
O CI tomou conhecimento da constituição de parceria para a realização de uma candidatura ao programa Horizonte 
2020 dentro do tópico Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy e 
das especificações do projeto a candidatar. 

5.2 Pólo de Inovação Digital - DIH4COI@AC – candidatura apresentada 
O CI tomou conhecimento da candidatura do Polo de Inovação Digital em Aeronáutica, Saúde e Tecnologias Digitais 
a candidatar à Rede Polos Inovação Digital em Portugal submetida em 8 de janeiro após aviso aberto pelo IAPMEI. 

5.3 Orçamento de Estado 2021 e Autoridades de Transportes 
O CI deliberou alocar ao Município de Évora as verbas PART 2019 não utilizadas pelo município naquele ano, para 
pagamento de faturas referentes a 2020. 

5.4 Serviços essenciais no âmbito da pandemia de covid-19 – Decreto 3-A/2021, de 

14 de janeiro 
O CI aprovou um draft da minuta do “Contrato relativo à Operacionalização da Atribuição de Compensações 
Financeiras Destinadas a Mitigar os Impactes das Medidas de Emergência Adotadas no Setor do Transporte Público 
de Passageiros em Face da Situação de Pandemia da COVID-19” e delegou no seu presidente a aprovação da minuta 
final e assinatura do respetivo contrato. 

 

6 Assuntos da UIQ 

6.1 Volta ao Alentejo em Bicicleta 
O CI deliberou aprovar a manutenção do percurso já previsto para a Volta em 2020, inscrever a prova no calendário 
internacional para a data de 9 a 13 de junho e reavaliar a situação no final de abril para aferir das condições de 
realização da prova nestas datas. 

6.2 Moção Ass. Freguesia Nª Sª Tourega 
Presente uma informação dos serviços sobre uma Moção de Protesto remetida pela Assembleia da União de 
Freguesias da Tourega e Guadalupe relativa às limitações e dificuldades sentidas no território, para acesso às 
telecomunicações nomeadamente, às comunicações móveis e de internet, por parte dos habitantes da União de 
Freguesias. 
O CI aprovou uma comunicação a dirigir aos operadores de telecomunicações, referente às limitações e dificuldades 
sentidas no território por parte dos habitantes da União de Freguesias.  

6.3 Pedido de Apoio de Triatlo Noturno 
O CI deliberou apoiar a prova e fixou o valor máximo para aquisição de prémios. 

6.4 Eventos desportivos: Gala (Portel) e Festa da Malha (Vila Viçosa) - Datas 
O CI definiu as datas dos eventos bem como a modalidade de repartição dos custos pelos municípios associados.  

6.5 Formação financiada 
O CI tomou conhecimento do arranque das atividades formativas e das ações de formação a realizar no primeiro 
semestre de 2021. 

6.6 Wifi Turismo AC 
O CI autorizou a abertura do procedimento de Aquisição de bens e serviços para a implementação das redes e 
infraestruturas do projeto Wi-fi Turismo@Alentejo Central e delegou no seu Presidente os poderes para a decisão 
de contratar, com a inerente autorização da despesa, 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, 
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no âmbito da plataforma eletrónica de contratação pública, submeter e assinar as peças do procedimento e notificar 
a decisão de adjudicação.  

7 Assuntos da UGPC 

7.1 Reprogramação do PDCT-AC 
O CI tomou conhecimento da conclusão do processo de reprogramação do PDCT-AC. 

 
 

 

Évora, 25 de janeiro de 2021. 
O Primeiro-Secretário 

 
 
 

Arq. André Espenica 


