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 EDITAL  

DELIBERAÇÕES DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA 
 CIMAC – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL  

 
De acordo com o disposto no art.º 56.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, torna-se público que o Conselho 
Intermunicipal (C.I.) da CIMAC tomou as seguintes deliberações na sua reunião de 15 de fevereiro de 2022: 

 

15 DE FEVEREIRO DE 2022 
 
1. Apresentação de proposta para realização de filme  
O C.I. tomou conhecimento, pela realizadora Anna de Palma, da intenção de realização de um filme sobre 
Catarina Eufémia numa aldeia alentejana e do pedido de divulgação junto da população para a 
participação de habitantes locais nas filmagens, comprometendo-se a retornar ao contacto com a 
realizadora, após receção e análise de documentação sobre o filme.  
 

2. ECoC – Candidatura Évora Capital Europeia da Cultura 2027: 
Apresentação do Bid Book 

O C.I. deliberou tomar conhecimento, pela coordenadora da Equipa de Missão Évora 2027, Paula Mota 
Garcia, dos princípios gerais do primeiro dossier de candidatura (bid book) de Évora a Capital Europeia da 
Cultura em 2027. 
 

3. Estudo da dominialidade dos caminhos 
O C.I. deliberou tomar conhecimento, pela empresa adjudicatária SOCARTO, do ponto de situação dos 
trabalhos no âmbito do estudo da dominialidade dos caminhos da Grande Rota do Montado.  
 

4. Monte ACE – proposta de protocolo 
O C.I. deliberou tomar conhecimento, por Ângelo de Sá, da proposta de protocolo entre o Monte ACE e 
os Municípios abrangidos pela zona de intervenção deste Grupo de Ação Local.  
 

5. Representantes da CIMAC em entidades externas 
O C.I. deliberou adiar para a sua próxima reunião ordinária de 15 de março a decisão sobre os 
representantes CIMAC em entidades externas.  
 

6. Relatório de Execução GESAMB 3.º trimestre (p.c.) 
O C.I. deliberou tomar conhecimento do Relatório de Gestão do terceiro trimestre de 2021 da GESAMB. 

7. Assuntos da UGR 

7.1 Proposta de Plano de Amortização da dívida de Vila Viçosa 
O C.I. deliberou aprovar a proposta de plano de amortização da dívida de Vila Viçosa.  

7.2 Lista de procedimento em curso 
O C.I. deliberou tomar conhecimento da lista dos procedimentos de Contratação Pública efetuados 
desde a anterior reunião do C.I., e em curso.  
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7.3 Contribuições – Revisão 
O C.I. aprovou a proposta dos serviços com a correção das contribuições mensais nas componentes 
relativas à concessão de TPP, ao licenciamento do software Microsoft e às comunicações fixas. 

8. Assuntos da UAD 

8.1 Candidatura ao PDR 
O C.I. deliberou tomar conhecimento do convite endereçado pela Associação Terras Dentro (Grupo de 
Ação Local – GAL) à CIMAC para integrar a parceria para a realização de uma candidatura ao Programa de 
Desenvolvimento Rural (PDR) 2014-2020, na Área 4 – Observação da agricultura e dos territórios rurais 
(Aviso N.º 07/Medida 20.2.4/2021), que se destina a ações de aprofundamento do conhecimento da 
agricultura e dos territórios rurais, incluindo estudos, no domínio das prioridades de desenvolvimento 
rural, nomeadamente com o Plano Nacional para a Alimentação Equilibrada e Sustentável. 

 

8.2 Incêndios florestais levantamento de áreas ardidas – DL n.º 82/2021 
O C.I. deliberou tomar conhecimento da informação dos serviços com proposta de metodologia e solicitar 
o parecer jurídico proposto pelo senhor vice-presidente, Carlos Pinto de Sá, sobre a transferência de 
competências da GNR e ICNF para Municípios no âmbito do levantamento de áreas ardidas até 10 
hectares. 

9. Assuntos da UIQ 

9.1 Projeto Wifi Turismo – ponto de situação 
O C.I. deliberou tomar conhecimento do ponto de situação do projeto. 
 

9.2 Volta ao Alentejo – Cedência da Marca à Podium Events 
O C.I. deliberou aprovar a minuta do Contrato de Licenciamento da Exploração da Marca “Volta ao 
Alentejo” a celebrar com a Podium Events.  

9.3 Espaços para Cowork – contratos de comodato 
O C.I. deliberou aprovar a minuta do Contrato de Comodato para espaços de cowork com os municípios 
de Mourão, Redondo e Vila Viçosa.  

9.4 Rede para a Promoção da Qualificação no Alentejo: Atualização das 

Cartas Educativas 
O C.I. deliberou tomar conhecimento da Proposta dos Serviços para que se solicite aos Municípios a 
confirmação das datas indicadas em Informação dos Serviços e a confirmação do interesse em integrar a 
atividade de atualização/revisão das cartas educativas ao nível municipal e intermunicipal. 
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10. Assuntos da UTE 

10.1 Prorrogação do período transitório TPP e Contrato PART no âmbito da 

concessão 
O C.I. deliberou aprovar a proposta dos serviços sobre a prorrogação do período transitório até 31 de 
agosto de 2022. 
 

10.2 Libertação Garantia Bancária – contrato de assessoria transportes 
O C.I. deliberou aprovar a proposta dos serviços sobre a libertação da caução prestada pela empresa 
Figueira de Sousa – Planeamento de Transportes e Mobilidade Unipessoal, Lda., uma vez que o fornecedor 
cumpriu com todas as obrigações contratuais, e por forma a serem cumpridos os prazos previstos na lei. 
 

10.3 Repartição do reforço extraordinário TPP no âmbito do Despacho 

3515A/2021  
O C.I. deliberou aprovar a proposta dos serviços sobre a repartição das verbas alocadas pelo Despacho 
n.º 1147-A/2022, nomeadamente no que se refere (i) à distribuição entre as Autoridades de Transportes 
do Alentejo Central (CIMAC e Câmara Municipal de Évora) e (ii) à utilização para compensação do 
operador “Rodoviária do Alentejo” pelo défice referente ao terceiro trimestre de 
2021.  Consequentemente, foram aprovadas as minutas referentes à declaração a subscrever pelo 
Município de Évora e ao Contrato a outorgar com o Operador. 

10.4 Serviço adicional TPP Canha-VN 
O C.I. deliberou aprovar a proposta dos serviços no sentido de reforçar a carreira Vendas Novas/Canha. 
 

 

Évora, 22 de fevereiro de 2022. 
 

O Primeiro-Secretário 
 
 
 

Arq. André Espenica 


