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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 outubro de 2021: 

 

4 DE NOVEMBRO DE 2021 

1. Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes 
O CI procedeu à eleição do seu presidente e vice-presidentes de acordo com o artigo 90º, nº 1, alínea a) do regime 
anexo à Lei 75/2013 de 12 de setembro. 

2. Deliberação sobre a existência e o número de secretários intermunicipais e 

respetiva remuneração 

O CI deliberou por unanimidade, conforme art.º 90º, nº1, alínea o) e art.º 97º nº 5 do regime anexo à Lei 75/2013 
de 12 de setembro, a existência de 2 secretários intermunicipais remunerados. 

3. Aprovação da lista ordenada dos candidatos a membros do Secretariado 

Executivo   

Nos termos do art.º 94º nº 1 do regime anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, o CI aprovou a lista de candidatos 
a membros do Secretario Executivo Intermunicipal a propor à Assembleia Intermunicipal. 

4. Reuniões do CI  

Atendendo ao disposto no art.º 89º da Lei 75/2013 e demais disposições legais aplicáveis, o CI deliberou 
realizar a próxima reunião no dia 23 de novembro e as seguintes, em regra, na 3ª terça-feira de cada mês, 
pelas 16:00 horas, nas instalações da sede da CIMAC na Rua 24 de Julho nº 1 em Évora. 

5. Contas bancárias (forma de movimentação) 

O CI deliberou delegar no seu presidente os poderes para a abertura de contas bancárias e deliberou ainda sobre a 
autorização de movimentação das mesmas. 

6. Delegação de poderes no Presidente do CI 

O CI delegou no seu presidente poderes no âmbito da contratação pública e da outorga de contratos, protocolos, 
acordos e afins. 

7. Designação de representantes em entidades externas (ADRAL, GESAMB, 

TRILHO, outros) 

O CI designou os seus representantes nas Assembleias Gerais da ADRAL e GESAMB. 
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8. Assuntos da UIQ 

8.1 Licenciamento Microsoft 
O CI delegou no seu Presidente os poderes para autorização da despesa e demais conferidos pelo CCP ao órgão com 
competência para contratar. Delegou ainda, no primeiro-secretário, a submissão de documentos do procedimento 
na plataforma eletrónica de contratação pública. 

9. Assuntos da UTE 

9.1 Atualização tarifária do serviço de transporte público de passageiros, para 

2022 
O CI aprovou a atualização tarifária para o ano de 2022. 

 

 

 

23 DE NOVEMBRO DE 2021 

1. Ponto de situação da Vacinação COVID  
Este ponto da reunião contou com a participação do sr. Secretário de Estado Jorge Seguro Sanches, tendo também 
estado presentes, a convite: 

• O Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil, Dr. José Ribeiro, 

• A Comandante Distrital de Évora de Emergência e Proteção Civil, Drª Maria João Rosado, 

• A Drª Célia Ramalho do Centro Distrital de Évora da Segurança Social,  

• A Drª Presidente da ARS Alentejo, Drª Maria Filomena Mendes. a senhora Diretora do ACES, Drª Maria do 

Céu Canhão e a Dra. Sandra Silva responsável na ARS pela coordenação do processo de vacinação COVID. 

2. Volta ao Alentejo em Bicicleta 
O Sr. Presidente do CI comprometeu-se a contactar a ERTA sobre esta matéria e, entretanto, os serviços da CIMAC 
devem estudar as alternativas relativamente à contratação da organização da prova, designadamente a contratação 
de serviços e a concessão. 

3. Transferência de competências – ponto de situação 
O CI deliberou agendar uma reunião de trabalho para o dia 7 de dezembro, sobre esta matéria. 

4. Assuntos da GESAMB 

4.1 Designação do Fiscal Único 
O CI deliberou apresentar à Assembleia Intermunicipal da CIMAC a proposta de designação de RG - Rosário, Graça 
& Associados SROC, Lda. como Fiscal Único da GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM. 

4.2 Tabela tarifária para 2022 
O CI deliberou que: 

• se preparasse um documento com a estimativa do impacto financeiro do aumento para cada um dos 

municípios, com base nas quantidades de RSU entregues em 2021; 

• se estudasse uma trajetória tarifária começando no primeiro ano do Plano de Negócios com um valor 

inferior. 
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5. Assuntos da UGR 

5.1 Documentos Previsionais 2022-2026 
O CI deliberou aprovar a proposta de documentos previsionais e submeter os mesmos à Assembleia Intermunicipal. 

5.2 Lista de Procedimentos 

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

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

6. Assuntos da UAD 

6.1 GRM - Revogação da decisão de adjudicação e abertura de novo procedimento 

de empreitada 
O CI delegou no seu presidente os poderes para a revogação da adjudicação (se necessária) e, nesse caso, para o ato 
de abertura de novo procedimento, aprovação das respetivas peças, bem como para os ulteriores atos que cabem 
ao órgão com competência para contratar. Delegou ainda, 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. 

6.2 Criação de Brigadas de Sapadores Florestais  
Questão a ser equacionada no quadro da transferência de competências para os municípios e eventual delegação 
por estes na CIMAC. 

6.3 SCIE – Segurança contra Incêndios em Edifícios 
A perspetiva consensual é a de que a CIMAC venha a credenciar um técnico que sirva todos os municípios. Carece 
de delegação formal por parte destes e será uma questão a tratar em conjunto com as demais competências a 
delegar pelos municípios na CIMAC. 

6.4 Plano de Ação de Políticas Locais de Juventude 
O CI deliberou convidar o sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Dr. João Paulo Rebelo para a reunião 
do CI de dezembro. 

6.5 Ponto de situação SANQ 
O CI tomou conhecimento do ponto de situação dos trabalhos conducentes à aplicação do Módulo de 
Aprofundamento Regional do SANQ (Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificação). 

6.6 Critério de Corta-Mato Paulo Guerra 2021-2022 
O CI tomou conhecimento do ponto de situação da organização do Critério de Corta-Mato Paulo Guerra. 

6.7 Plano de Atividades RIBAC – Rede Intermunicipal de Bibliotecas do 

AC 
O CI deliberou aprovar o Plano de Atividades da RIBAC para o ano 2022. 
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7. Assuntos da UTE 

7.1 Aprovação da aplicação do PART no 1º semestre 2022 
O CI aprovou: 

− A metodologia de repartição da verba PART; 

− A forma de repartição do investimento, a alocar; 

− A alocação à CM de Évora (AT de Transportes Urbanos) do montante correspondente à razão entre os 
lugares/km produzidos no Transporte Urbano de Évora e dos transportes municipais, intermunicipais e 
inter-regionais para utilização nos SPTP urbanos de Évora; 

− A delegação de competências no Sr. Presidente para aprovação das minutas dos contratos a outorgar com 
os operadores e com a CM de Évora e posterior outorga; 

− Proceder ao acompanhamento da implementação do PART aos transportes ferroviários (Flexipasse 
Residente). 

7.2 TPAC – Transportes do Alentejo Central: Naming e Branding 
O CI aprovou o “naming” do serviço TPAC e deliberou solicitar nova proposta gráfica para o mesmo. 

7.3 Contrato de Serviços adicionais 
O CI deliberou reforçar a carreira Évora/Estremoz (por S. Bento do Ameixial) às 11h35m, integrando o serviço nos 
“serviços adicionais” contratados com o operador. 

O CI deliberou ainda aprovar uma adenda ao contrato, prorrogando-o até 23 de dezembro, e delegou no seu 
Presidente a aprovação da respetiva minuta, o consequente compromisso da verba adicional e a posterior outorga. 

 

 

 

 

 

Évora, 17 de dezembro de 2021. 
O Primeiro-Secretário 

 
 
 

Arq. André Espenica 


