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EDITAL 

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

EM 06 DE MAIO DE 2022 
 

 
De acordo com o disposto na alínea o) do n.º 1, do art.º 21.º do Regimento, torna-se público que a Assembleia 
Intermunicipal (A.I.) da CIMAC tomou as seguintes deliberações na sua reunião ordinária do dia 6 de maio de 
2022: 

0. Período antes da ordem do dia 

- Tomou posse a eleita Maria da Nazaré Pereira Lança, da Assembleia Municipal de Évora, cujo auto de 
posse será apenso à ata; 

- Foram aprovadas, por unanimidade, as atas das reuniões anteriores, de 30 de dezembro de 2021 e 
11 de março de 2022. 

- Foi introduzida pela Presidente da Mesa a "Proposta de Tomada de Posição sobre o Plano Estratégico 

da Água" - PENSAARP 2030, proposta pela Bancada de Eleitos da CDU-PCP/PEV na AI da CIMAC, 

rejeitada com 14 votos contra, 6 abstenções e 11 votos a favor.  

- Foi constituído o grupo do PS. 
- Foi apresentado pela eleita Carmen Carvalheira, em nome da bancada do PS, um Voto de Louvor a 

todos aqueles que tornaram possível a conquista da Democracia e Liberdade, assinalando os 48 anos 
da Revolução do 25 de Abril de 1974, o qual foi aprovado por unanimidade. 

1. Documentos de Prestação de Contas de 2021 da GESAMB 
A Assembleia Intermunicipal deliberou tomar conhecimento do Relatório de Gestão de 2021 e respetivas 
Demonstrações Financeiras, aprovados pelo Conselho de Administração da Gesamb a 28/04/2022, bem como 
da Certificação Legal de Contas, em cumprimento com o disposto no artigo 42º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto, que aprova o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, com a redação 
da Lei n.º 69/2015, de 16 de julho.  

2. Documentos de Prestação de Contas de 2021 da CIMAC 
A Assembleia Intermunicipal deliberou aprovar, por unanimidade, os documentos de Prestação de Contas de 
2021 da CIMAC. 

3. Revisão ao Orçamento e ao Plano de 2022 da CIMAC  
A Assembleia Intermunicipal deliberou aprovar,  por unanimidade, a primeira revisão ao Orçamento e ao Plano 
de 2022 da CIMAC. 

4. Designação do ROC da CIMAC 
A Assembleia deliberou, por unanimidade, designar como auditor externo, responsável pela certificação legal 
de contas da CIMAC, para os exercícios de 2022 a 2025, a sociedade “Marques, Cruz & Associado, SROC, Lda.”, 
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nos termos do nº 1 do artigo 77º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro (Lei das Finanças Locais) e na sequência 
de procedimento público, de acordo com aprovação pelo Conselho Intermunicipal em reunião de 26/04/2022. 

 

Évora, 10 de maio de 2022. 

 

O Primeiro-Secretário da CIMAC 
 
 
 
 

André Espenica 


