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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 24 de agosto de 2021: 

 

24 DE AGOSTO DE 2021 

1 Estudo sobre a transferência de competências 

O CI tomou conhecimento da situação da recolha de informação e dos cenários de resposta propostos. 

2 Julgados de Paz 

O CI deliberou adiar as decisões sobre este assunto, dado o carácter estruturante das mesmas, atendendo 
ao momento político e à proximidade das eleições autárquicas. 

3 Resultados operacionais da GESAMB 1º semestre 

O CI tomou conhecimento do Relatório de Execução Orçamental e do Plano do 1.º semestre de 2021 e 
respetivas Demonstrações Financeiras, aprovados pelo Conselho de Administração da GESAMB a 
03/09/2020, bem como o parecer do Fiscal Único. 

4 Assuntos da UGR 

4.1 Alteração orçamental 

O CI aprovou a 7ª alteração orçamental de 2021. 

4.2 Contas consolidadas 2020 (CIMAC+GESAMB) 

O CI deliberou aprovar as contas consolidadas e submeter as mesmas à aprovação da Assembleia 
Intermunicipal na próxima reunião daquele órgão. 

4.3 Dívidas dos municípios 

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

4.4 Lista de procedimentos em curso 

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

5.1 CRO – Centro de Recolha Oficial 

O CI deliberou não apresentar candidatura por se considerar não estarem, nesta altura, reunidas as 
condições necessárias para lançar este projeto com uma taxa de cofinanciamento baixa. 

6 Assuntos da UIQ 

6.1 RGPD - Abertura de concurso público 

O CI delegou no seu Presidente os poderes para a decisão de contratar, com a devida autorização de 
despesa e demais poderes conferidos pelo Código dos Contratos Públicos ao órgão competente para a 
decisão de contratar e delegou no Primeiro-Secretário os poderes para, no âmbito da plataforma 
eletrónica de contratação pública, submeter e assinar as peças do procedimento e notificar a decisão de 
adjudicação. 

7 Assuntos da UTE 

7.1 Ponto de situação Transportes 

O CI tomou conhecimento do ponto de situação relativo à gestão dos serviços essenciais. 
 

 

 

 

 

Évora, 27 de agosto de 2021. 
O Primeiro-Secretário 

 
 
 

Arq. André Espenica 


