
 EDITAL 19/2021 

1/3 

 

 
 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 21 de dezembro de 2021: 

 

21 DE DEZEMBRO DE 2021 

1. Equipamentos de Saúde – financiamentos pelo PRR  

O CI tomou conhecimento das propostas de intervenção em Centros e Extensões de Saúde no Alentejo 
Central, com apoio do PRR, apresentadas pela srª Presidente da ARS, Professora Filomena Mendes, e 
deliberou pedir a cada município que indique um “ponto focal” para esta matéria. 

2. SANQ – Sistema de Antecipação das Necessidades de Qualificação 

O CI tomou conhecimento do ponto de situação dos trabalhos conducentes à aplicação do Módulo de 
Aprofundamento Regional do SANQ e deliberou que os serviços solicitem aos municípios a atualização 
dos contactos / interlocutores para este projeto. 

3. Orçamento da GESAMB para 2022 

O CI tomou conhecimento do Orçamento para 2022. 

4. Tarifário de RSU para 2022 

O CI aprovou a proposta de tarifário para 2022. 

5. Designação dos representantes na Comissão Distrital de Proteção Civil 

O CI designou os representantes na Comissão Distrital de Proteção Civil. 

6. Designação de representante no Grupo de Acompanhamento da 

Avaliação Intercalar do Alentejo 2020. 

O CI deliberou manter a indicação anterior de que a representação será assegurada pelo Presidente e 
Vice-presidentes, com o apoio do Secretariado Executivo. 

7. Assuntos da UGR 

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

7.2 Dívidas dos municípios 
O CI tomou conhecimento dos valores em dívida por parte dos municípios associados. 
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7.3 Ratificação de Alterações ao Orçamento para 2021 
O CI ratificou as decisões de aprovação, por parte do seu presidente, das alterações 9 e 10 ao orçamento 
e ao plano para 2021. 

7.4 Revisão ao Orçamento para 2021 
O CI aprovou a 2ª revisão ao Orçamento para 2021 e deliberou submete-la à Assembleia Intermunicipal. 

7.5 Relatório do ROC CIMAC 1º Semestre 
O CI tomou conhecimento do parecer do ROC sobre a informação económica e financeira referentes ao 
1º semestre do exercício de 2021 da CIMAC. 

8. Assuntos da UIQ 

8.1 Estudo Transferência Competências (próximos passos) 
O CI deliberou realizar um Workshop para partilha e intercâmbio de experiências na área da Educação. 

8.2 Ratificação da Adenda ao Contrato Programa com a DGLAB 
O CI ratificou a Adenda ao Contrato Programa, celebrada pelo seu Presidente. 

8.3 Licenciamento Microsoft 
O CI aprovou a constituição do Agrupamento de Entidades Adjudicantes, designando a CIMAC como 
representante do mesmo e aprovando o texto do “Acordo para Constituição de Agrupamento de 
Entidades Adjudicantes”. 
O CI delegou no seu Presidente os poderes para a decisão de contratar. 

8.4 Serviços de Comunicações de Internet e Voz Fixa: 
O CI delegou no seu Presidente os poderes para a decisão de contratar e no Primeiro-Secretário os 
poderes para submeter e assinar as peças do procedimento e notificar a decisão de adjudicação, no 
âmbito da plataforma eletrónica de contratação pública. 

8.5 Ponto de situação projeto "Programa Intermunicipal de Gestão da 

Privacidade" 
O CI deliberou, no âmbito do procedimento de Concurso Público a adotar, delegar no seu Presidente os 
poderes para a decisão de contratar e 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. 

8.6 Up-grade ao Sistema VOIP (Voz sobre IP)  
O CI tomou conhecimento da necessidade de atualização do sistema de VOIP CallManager que serve 
atualmente a CIMAC e 13 dos municípios seus associados. 

8.7 Volta ao Alentejo em Bicicleta 
O CI deliberou realizar a apresentação da prova em Redondo, a partida em Vendas Novas e o final em 
Évora. O município de Portel manifestou-se disponível para receber um final de etapa. O CI deliberou 
ainda aprovar os valores propostos a faturar aos municípios e delegar no seu Presidente os poderes para 
lançar os procedimentos que se vierem a revelar adequados para a organização da prova. 
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9. Assuntos UAD 

9.1 PRR - Habitação, candidaturas 
O CI tomou conhecimento do ponto de situação das Estratégias Locais de Habitação nos diversos 
municípios, necessárias para a apresentação de candidaturas ao Programa de Apoio à Habitação. 

9.2 Relatório da Subconcessão plataformas ferroviárias 
O CI delegou no seu Presidente os poderes para a aprovação e envio à IP – Infraestruturas de Portugal do 
relatório relativo aos trabalhos de manutenção, conservação, limpeza e desmatação das plataformas das 
ferrovias desativadas. 

9.3 DL 82/2021 – PDFCI – prorrogação do prazo 
O CI aprovou uma proposta de ofício a enviar ao sr. Ministro do Ambiente da Ação Climática sobre esta 
matéria. 

10. Assuntos da UTE 

10.1 Transferência da verba do reforço extraordinário para CM Évora 
O CI aprovou a transferência, para a Câmara Municipal de Évora, de parte da verba do reforço 
extraordinário alocado à CIMAC pelo Despacho n.º 11653-A/2021, de 24 de novembro. 

10.2 Atualização tarifária TPP para 2022 
O CI tomou conhecimento da atualização da tarifa do transporte público de passageiros para 2022. 

10.3 Ratificação de aprovação de adenda ao contrato com CP (PART) 
O CI ratificou o despacho do seu presidente aprovando a adenda ao contrato com a CP. 

10.4 Imagem e “naming” da T-PAC 
O CI aprovou a imagem e logotipo de identificação do Serviço Público de Transportes de Passageiros do 
Alentejo Central. 

10.5 Eficiência energética - Reclamações / avarias 
O CI tomou conhecimento do relatório de ocorrências na iluminação pública, entre janeiro e novembro 
de 2021. 

 

 

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

 
 
 

Arq. André Espenica 


