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ATA Nº 3/2022 
REUNIÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL  DA 

 CIMAC – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL  

26 DE JANEIRO DE 2022 

Aos 26 dias do mês de Janeiro de 2022, pelas 11:00 horas, nas instalações da CIMAC, teve início 
a terceira reunião, ordinária, do ano de 2022 do Secretariado Executivo Intermunicipal (SE) da 
CIMAC, constituído conforme decisão do Conselho Intermunicipal de 4 de Novembro de 2021 e 
eleito na Assembleia Intermunicipal de 30 de Dezembro de 2021, estando presentes: 

• Primeiro-secretário André Espenica 

• Secretário intermunicipal Jerónimo José 

• Secretário intermunicipal Pedro Barbas. 

Foi acordada a seguinte: 

Ordem de Trabalhos: 

1 Questões de funcionamento ........................................................................................................... 1 

2 Questões financeiras ....................................................................................................................... 1 

3 Representantes da CIMAC em entidades externas ......................................................................... 1 

4 Ponto de situação dos principais projetos ...................................................................................... 2 

 

1 Questões de funcionamento 

O Secretariado executivo abordou questões de funcionamento designadamente relativas às 

comunicações com entidades externas à CIMAC, tendo decidido que as comunicações geradas pelas UIQ 

e UAD serão da responsabilidade dos secretários intermunicipais em que foi delegada a direção desses 

serviços, cabendo a estes decidir quem subscreve as respetivas comunicações. 

2 Questões financeiras 

Foi decidido preparar uma proposta a submeter ao CI relativa à amortização da dívida de Vila Viçosa à 

CIMAC. Tal proposta assenta na anulação da componente mais antiga desta dívida, herdada da AMDE e 

na amortização ao longo do atual mandato da restante dívida. 

3 Representantes da CIMAC em entidades externas 

O SE deliberou preparar uma proposta a submeter ao CI de atualização dos representantes em diversas 

entidade externas. 
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4 Ponto de situação dos principais projetos 

O SE fez um breve ponto de situação da execução dos principais projetos em curso. 

 

 

Nada mais havendo a tratar, o Primeiro-secretário deu por encerrada a reunião, tendo esta ata sido 
aprovada em minuta. 

 

O Primeiro-secretário 

 

 

________________________________________ 

 

O Secretário Intermunicipal 

 

 

________________________________________ 

 

O Secretário Intermunicipal 

 

 

________________________________________ 
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