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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 18 de janeiro de 2022: 

 

18 DE JANEIRO DE 2022 

1. Proteção Civil 

O CI tomou conhecimento, por parte do sr. Comandante Regional José Ribeiro e a srª Comandante Sub-
regional Maria João Rosado dos seguintes assuntos: 

 Adesão à Rede das Cidades Resilientes 

 Preparação de Necrotérios provisórios 

 Exercício Regional 2022 

 Protocolo de atuação SMPC em caso de alerta 

2. Delegações no SE  

O CI delegou no Secretariado Executivo as competências previstas nas alíneas b), c), d), k) e q) do nº 1 do 
artigo 96º, do regime anexo à Lei 75/2013 de 12 de setembro, nos termos e para os efeitos previsto no nº 
2 do mesmo artigo); 

3. Confirmação do limite de despesa do SE  

O CI confirmou o limite de autorização de despesa referidos nas alíneas h) e m) do nº1 do artigo 96º do 
regime anexo à Lei 75/2013 de 12 de setembro. 

4. Assuntos da UGR 

4.1 Alteração orçamental 
O CI aprovou a 1ª alteração ao orçamento e ao plano de 2022. 

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

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

4.4 Fundos de maneio para 2022 
O CI autorizou a constituição do fundo de maneio para o ano de 2022. 

4.5 Valores em caixa para 2022 
O CI aprovou o valor de numerários existente em caixa para o ano de 2022. 

4.6 Limite de movimento bancário diário 
O CI tomou conhecimento da necessidade de aumentar este limite. 
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4.7 Tolerâncias de ponto para 2022 
O CI aprovou as tolerâncias de ponto para 2022. 

4.8 Encargos com pessoal em 2022- opção gestionária 
O CI aprovou as dotações máximas relativas aos encargos de remunerações, postos de trabalho previstos 
para os quais se preveja recrutamento e alterações de posicionamento remuneratório. 

5. Assuntos da UAD 

5.1 Impacto das obras da ferrovia nas vias municipais e nacionais (e na GRM) 
O CI deliberou Oficiar a IP – Infraestruturas de Portugal, sobre o problema do impacto das obras sobre a 
rede viária e adquirir serviços de monitorização do estado das estradas e do impacto das obras sobre as 
mesmas, nos municípios afetados. 

5.2 Conservação e manutenção das obras de Arte nas plataformas 

ferroviárias desativadas (Ecopistas) 
O CI tomou conhecimento do Relatório das inspeções, realizadas até à data, às obras de arte existentes 
ou a construir no percurso da “Grande Rota do Montado” e das respetivas medidas de atuação/corretivas 
propostas. 

5.3 Informação sobre o Ponto de Situação do projeto Adapta.local.CIMAC e a 

recente Lei de Bases do Clima 
O CI tomou conhecimento do ponto de situação do projeto.  

5.4 Candidatura do projeto "LIFE21-CET-ENERCOM-JALON"  
O CI tomou conhecimento da participação da CIMAC no projeto que tem como objetivo desenvolver 
comunidades energéticas rurais em grande escala que agrupem várias povoações de uma região. 

5.5 Alteração do procedimento de aquisição de equipamentos para combate 

à Vespa Velutina 
O CI autorizou a alteração das entidades a convidar e aprovou as respetivas peças do procedimento. 

6. Assuntos da UIQ 

6.1 Transferência de competências  
O CI tomou conhecimento das atividades em curso no âmbito do processo de transferência de 
competências para os Municípios e CIM. 

6.2 Eventos desportivos 2022:  
O CI estabeleceu a calendarização da realização da Gala do Desporto e Festa da Malha. 

6.3 Aprovação da reprogramação do PICIE 
O CI tomou conhecimento de que será possível prorrogar e/ou desenvolver a totalidade das atividades 
previstas no projeto e da distribuição de custos por atividade e por município. 

6.4 Libertação de garantia bancária INETUM (licenciamento microsoft) 
O CI autorizou a libertação da caução prestada no âmbito do procedimento de concurso público. 
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6.5 Alteração de gestores de contratos em execução 
O CI nomeou o novo técnico gestor dos contratos “Fornecimento de serviços de Alojamento para 
Infraestrutura CLOUD CIMAC” e “Serviços de Operação, Manutenção e Gestão da Infraestrutura de Data 
Center CIMAC”. 

6.6 Candidatura(s) ao PRR para criação de espaços de Cowork. 
O CI deliberou apresentar candidaturas para instalação de centros de Cowork conforme interesse 
manifestado pelos municípios de Mourão e Vila Viçosa. 

7. Assuntos da UTE 

7.1 Serviços adicionais de TPP até início da concessão 
CI aprovou a minuta do “Contrato Relativo à Implementação de Reforços de Oferta e de Serviços 
Adicionais no Alentejo Central” e consequente delegação de poderes no Sr. Presidente para a respetiva 
outorga. 

7.2 Contrato para a exploração do SPRTP - Período transitório 
O CI tomou conhecimento do conjunto de tarefas a realizar por cada interveniente no contrato antes do 
início da exploração. 
 
 

 

Évora, 25 de janeiro de 2022. 
O Primeiro-Secretário 

 
 
 

Arq. André Espenica 


