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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 20 de abril de 2021: 
 

20 DE ABRIL DE 2021 

1 Water – World Forum for Life 

O CI tomou conhecimento do projeto, apresentado pela entidade coordenadora. 

2 SANQ – Sistema de Antecipação das Necessidades de Qualificação 

O CI tomou conhecimento da metodologia e cronograma dos trabalhos conducentes à aplicação do 
Módulo de Aprofundamento Regional do SANQ (Sistema de Antecipação de Necessidades de 
Qualificação). 

3 Conhecimento de Relatório de Gestão de 2020 da GESAMB 

O CI tomou conhecimento do Relatório de Gestão de 2020, respetivas Demonstrações Financeiras e 
parecer do Fiscal Único, da GESAMB. 

4 Sistema de devolução de embalagens de bebidas  

No âmbito da prevista implementação de um sistema de devolução de embalagens de bebidas, o CI 
deliberou preparar um documento a encaminhar às entidades da tutela chamando a atenção quer para a 
necessidade de envolver os municípios e as entidades gestoras quer para as consequências financeiras 
nos sistemas de gestão e tratamento de RSU. 

5 Avaliação Intercalar do Alentejo 2020 – Designação de representante 

O CI designou o seu Presidente e Vice-Presidentes, com o apoio do Secretariado Executivo, para 
representação da CIMAC no Grupo de Acompanhamento da Avaliação Intercalar do Programa 
Operacional Regional do Alentejo 2014-2020. 

6 RGPD - Ponto de situação do projeto "Diagnóstico da Situação Inicial 
RGPD" 

O CI tomou conhecimento do ponto de situação do projeto. 

7 Acordo de cooperação para estabelecimento de espaços de 
teletrabalho ou coworking nos territórios do interior 

O CI deliberou solicitar mais informações à CCDRA sobre a proposta de acordo apresentada, sem prejuízo 
da sua assinatura no próximo dia 23 em Vendas Novas. 

8 ANMP: Pedido de Contributos para reunião com o Senhor Ministro do 
Planeamento  

O CI aprovou a colaboração na reunião através de contributos dos municípios e apresentação da tomada 
de posição da CIMAC relativamente ao Plano de Recuperação e Resiliência. 
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9 Assuntos da UGR 

9.1 Ratificação de Alteração Orçamental 

O CI ratificou a decisão de aprovação, por parte do Sr. Presidente, da 3ª alteração orçamental de 2021. 

9.2 Alteração Orçamental 

O CI aprovou a 4ª alteração orçamental de 2021. 

9.3 Lista de procedimentos 

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

9.4 Dívidas dos municípios 

O CI tomou conhecimento dos valores em dívida por parte dos municípios associados. 

9.5 Julgados de paz 

O CI tomou conhecimento da estimativa de custos da instalação e funcionamento da rede de julgados de 
paz e deliberou aguardar que os municípios reflitam sobre esta informação, com vista a tomada de 
decisões na próxima reunião do CI. 

9.6 Procedimento concursal para a UAD 

O CI aprovou uma proposta de abertura de procedimento concursal para um técnico superior para a UAD. 

9.7 Criação da UTE – Unidade de Transportes e Energia (Equipa Multidisciplinar) 

O CI aprovou uma proposta de alteração ao Regulamento Interno de Serviços e tomou conhecimento da 
criação de uma nova equipa multidisciplinar (UTE). 

10 Assuntos da UAD 

10.1 Transportes 

10.1.1 Ponto de situação do financiamento 

O CI tomou conhecimento de que será necessário recorrer ao reforço extraordinário previsto no Despacho 
n.º 3515-A/2021. 

10.1.2 Protocolo Protransp – CM Évora 

O CI aprovou a verba a alocar ao Serviço Público de Transportes Urbanos de Évora e delegou no seu 
presidente os poderes para outorgar o Protocolo a celebrar com a CM de Évora para o efeito. 

10.1.3 Adenda ao contrato da RA (serviços essenciais) – para o mês de Abril 

O CI aprovou uma adenda ao contrato com a Rodoviária do Alentejo e delegou no seu presidente a 
respetiva outorga. 

10.2 Candidatura ao Aviso POSEUR – Combate à vespa velutina 

O CI deliberou que os serviços preparem a candidatura do projeto destinado à Deteção e Combate à 
Espécie Exótica Invasora Vespa Velutina, equipando e criando equipas em todos os municípios. 

10.3 Acordo de princípios no âmbito das Soluções Baseadas na Natureza (MYBiG) 

O CI deliberou aprovar a minuta de Acordo de Princípios entre a CIMAC e os Municípios associados, no 

âmbito do projeto LIFE, com vista à implementação de soluções baseadas na natureza para a adaptação às 
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alterações climáticas em edifícios escolares e delegar no seu Presidente os poderes para outorgar o 
acordo. 

11 Assuntos da UIQ 

11.1 Gala do Desporto 

O CI aprovou a realização da 14ª Gala do Desporto em versão online e homologou a lista de 
homenageados. 

11.2 Licenciamento Microsoft  

O CI tomou conhecimento dos cenários possíveis para o próximo contrato de licenciamento entre 2022 e 

2024. 

11.3 PADES  

O CI ratificou a decisão do sr. Presidente de aprovar e outorgar as Adendas ao Contrato-Programa e ao 
Acordo de Colaboração celebrado com a DGLAB no âmbito da reprogramação do projeto “Ler e Crescer 
em Família”. 
 

 

 

Évora, 03 de maio de 2021. 
O Primeiro-Secretário 

 
 
 

Arq. André Espenica 


