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ATA N.º 05/2022 
REUNIÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL  DA 

 CIMAC – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL  

23 DE FEVEREIRO DE 2022 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2022, pelas 10:45 horas, nas instalações da CIMAC, 
teve início a quinta reunião, ordinária, do ano de 2022 do Secretariado Executivo Intermunicipal 
(S.E.) 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 Instalações ....................................................................................................................................... 1 

2 Questões de Pessoal ........................................................................................................................ 1 

3 Novas Competências CIMAC – assunção e exercício ...................................................................... 2 

4 DL nº 82/2021 (artigo 37.º) – Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) .................... 2 

5 Regime Geral de Prevenção da Corrupção (Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro) e 

Regime Geral de Proteção de Denunciantes (Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro) ..................... 2 

6 Questões de Agenda ........................................................................................................................ 2 

7 Assuntos das Unidades .................................................................................................................... 2 

 

1 Instalações 

O Secretariado Executivo fez um breve ponto de situação das necessidades das instalações da CIMAC 

designadamente decorrentes da criação de novos postos de trabalho, face à transferência de 

competências para as entidades intermunicipais. 

2 Questões de Pessoal 

O Secretariado Executivo fez um ponto de situação dos procedimentos de contratação e de consolidação 

em curso. 
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3 Novas Competências CIMAC – assunção e exercício 

O Secretariado Executivo deliberou que se preparem informações a levar ao Conselho Intermunicipal 

sobre a transferência de competências para as entidades intermunicipais (Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto) e sobre a agregação dos serviços de manutenção e reparação de semáforos aos serviços 

partilhados da CIMAC.  

4 DL nº 82/2021 (artigo 37.º) – Sistema de Gestão Integrada de Fogos 

Rurais (SGIFR) 

Tendo a CIMAC recebido resposta ao pedido de parecer jurídico, através do qual se veio a confirmar a 

imperatividade de transferência de competências de levantamento de áreas ardidas até 10 ha para os 

municípios, no âmbito do DL nº 82/2021 (artigo 37.º), deliberou o Secretariado Executivo que se prepare 

uma informação a levar ao Conselho Intermunicipal sobre a matéria, bem como sobre o resultado da 

reunião entre a CIMAC, a GNR e o ICNF ocorrida no passado dia 17 de fevereiro. 

5 Regime Geral de Prevenção da Corrupção (Decreto-Lei n.º 109-

E/2021, de 9 de dezembro) e Regime Geral de Proteção de 

Denunciantes (Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro) 

O Secretariado Executivo deliberou solicitar parecer jurídico sobre a aplicabilidade de ambos os regimes 

à CIMAC, sendo claro que se aplicam aos Municípios, e que se prepare uma informação a levar ao 

Conselho Intermunicipal. 

6 Questões de Agenda 

O Secretariado Executivo fez um ponto de situação dos compromissos de agenda dos seus membros. 

7 Assuntos das Unidades 

O Secretariado Executivo fez um breve ponto de situação sobre os assuntos das diferentes Unidades que 

carecem de informação dos serviços para levar ao próximo Conselho Intermunicipal.  

 

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

 

O Primeiro-Secretário 

 

 

________________________________________ 
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O Secretário Intermunicipal 

 

 

________________________________________ 

 

O Secretário Intermunicipal 

 

 

________________________________________ 
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