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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 21 de junho de 2022: 

 

21 DE JUNHO DE 2022 

0. Período antes da ordem do dia 

 
• O C.I. deliberou subscrever a Declaração de Compromisso para Adaptação e Mitigação das 

Alterações Climáticas nos Serviços de Águas, em conjunto com a Associação Portuguesa de 
Distribuição e Drenagem de Águas. 
 

• O C.I. deliberou assumir uma posição política conjunta e solicitar revisão da proposta de atribuição 
de Centros Tecnológicos Especializados (CET) a cada NUTIII do território continental no âmbito da 
Medida C06 do PRR, uma vez que não está prevista a atribuição de qualquer desses centros à região 
Alentejo, bem como esclarecimentos no que respeita aos critérios de distribuição geográfica dos 
referidos CET.  

 

1. Apresentação propostas PO 2030 pelo Presidente da Comissão 
Diretiva da Autoridade de Gestão do Alentejo 2020 
 

O C.I. deliberou tomar conhecimento das propostas do Programa Operacional Regional 2030 pelo 
Presidente da Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do Alentejo 2020, coadjuvado por um técnico 
dessa mesma entidade.  

 
2. Apresentação da Federação Portuguesa de Futebol – Projeto 2030 
 
O C.I. deliberou tomar conhecimento do Plano Estratégico 2030 apresentado pelo Vice-Presidente da 
Federação Portuguesa de Futebol, José Couceiro. 
 
3. Apresentação do Comando Operacional Distrital de Évora/Plano 

Operacional 2022 
 
O C.I. deliberou tomar conhecimento do Plano Operacional 2022 pela Comandante Distrital de Évora da 
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. 
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4. Apresentação dos resultados do estudo final do PICIE – Programa 
Intermunicipal de Combate ao Insucesso Escolar 

 
O C.I. deliberou tomar conhecimento dos resultados do estudo de Avaliação do Impacto dos Programas 
de Combate ao Insucesso Escolar do Alentejo Central no âmbito do PICIE – Programa Intermunicipal de 
Combate ao Insucesso Escolar, pela empresa GO’WE.  
 
5. Assunção e exercício de novas competências pela CIMAC: ponto de 

situação 
 

O C.I. deliberou tomar conhecimento do ponto de situação das deliberações das Assembleias Municipais 

no que respeita ao regime de transferência de competências para a CIMAC, de acordo com os Artigos 31.º 

a 37.º da Lei 50/2018 de 16 de agosto e nos termos estabelecidos nos respetivos diplomas 

complementares: Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro, Decreto-Lei n.º 55/2020 de 12 de agosto, 

Decreto-Lei n.º 23/2019 de 30 de janeiro, Decreto-Lei n.º 103/2018 de 29 de novembro, Decreto-Lei n.º 

101/2018 de 29 de novembro, Decreto-Lei n.º 99/2018 de 28 de novembro, Decreto-Lei n.º 102/2018 de 

29 de novembro. 

6. Julgado de Paz do Alentejo Central 

O C.I. deliberou tomar conhecimento do ponto de situação do processo de criação de um Julgado de Paz 

no Alentejo Central e reforçou a necessidade de que todos os municípios transmitam à CIMAC, com 

urgência, o seu posicionamento, devendo aguardar-se pela pronúncia dos municípios em falta para dar 

seguimento à adaptação da minuta de protocolo entre o Ministério da Justiça e a CIMAC.  

 

7. EIDT: ponto de situação 
 

O C.I. deliberou tomar conhecimento da atualização dos pontos focais do Grupo de Trabalho e da 

atualização dos projetos Municipais a incluir na Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do 

Alentejo Central, devendo os Municípios pronunciar-se sobre ambas as matérias até ao dia 30 de junho. 

 

8. Informações sobre campanha de vacinação COVID-19 
 
O C.I. deliberou tomar conhecimento sobre o planeamento e execução da campanha de vacinação COVID-
19, segundo informação em reunião ocorrida em 1 de junho com Núcleo Coordenador de Apoio ao 
Ministério da Saúde – Divisão de Operações, CIM e Áreas Metropolitanas.  
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9. Assuntos da UGR 

9.1 Relatório e Contas Consolidadas 2021 
 
O C.I. deliberou aprovar o Relatório e Contas Consolidadas CIMAC de 2021 e submeter os mesmos à 
Assembleia Intermunicipal para apreciação e votação. 

 
9.2 Dívidas dos municípios 

 

O C.I. deliberou tomar conhecimento dos valores em dívida por parte dos municípios associados. 

 

9.3 Lista de procedimentos 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. 

10. Assuntos da UAD 

10.1 10.1 Recolha de Bio Resíduos 
 
O C.I. deliberou tomar conhecimento e aprovar a proposta dos serviços para a participação da CIMAC no 
programa “RecolhaBio – Apoio à implementação de projetos de recolha seletiva de bio resíduos”, 
promovido pelo Fundo Ambiental, bem como as propostas de protocolo e regulamento, os 
representantes técnicos da CIMAC na referida Comissão de Gestão do Protocolo e a criação de um grupo 
de trabalho com os técnicos municipais e eleitos para avaliar as necessidades de cada município e demais 
assuntos no âmbito do RecolhaBio. 

 
10.2 Combate à Vespa Velutina: ponto de situação 

 
O C.I. deliberou tomar conhecimento do ponto de situação do projeto de Combate à Vespa Velutina.  

11. Assuntos da UIQ 

11.1 Homologação da lista dos homenageados na Gala do Desporto 2022 
 
O C.I. deliberou tomar conhecimento e homologar a lista de homenageados na Gala do Desporto 2022. 

 
11.2 Encerramento do projeto ColorAdd: ponto de situação 

 
O C.I. deliberou tomar conhecimento do ponto de situação do encerramento do projeto ColorAdd, cuja 
apresentação oficial dos resultados está prevista para o dia 15 de setembro de 2022, nas instalações da 
Fundação Eugénio de Almeida. 
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11.3 RGPC: canais de denúncia 
 
O C.I. deliberou tomar conhecimento sobre a necessidade – enquadrada pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021 
que cria o Mecanismo Nacional Anticorrução (MENAC) e aprova o Regime Geral da Prevenção da 
Corrupção (RGPC) e pela Lei n.º 93/2021, que determina a obrigação de estabelecer canais de denúncia 
interna (com exceção das autarquias locais que, embora empregando 50 ou mais trabalhadores, tenham 
menos de 10.000 habitantes) e estabelece que as autarquias locais são autoridades competentes para 
receção de denúncias externas – de adoção e implementação de um programa de cumprimento 
normativo que inclua, entre outros, um canal de denúncias, a fim de prevenir, detetar e sancionar atos de 
corrupção e infrações conexas, levados a cabo contra ou através da entidade.  

 
11.4 Centros Tecnológicos Especializados (PRR) 

 
O C.I. deliberou tomar conhecimento da reunião realizada no dia 31 de maio, promovida pelo Sr. 
Secretário de Estado da Educação, destinada a apresentar às Comunidades Intermunicipais e Áreas 
Metropolitanas, os Centros Tecnológicos Especializados (CTE) a financiar no âmbito do Plano de 
Recuperação e Resiliência, na medida Investimento RE C06 i01: Modernização da oferta e dos 
estabelecimentos de ensino e da formação profissional. 

 
11.5 Upgrade VOIP 

 
O C.I. deliberou tomar conhecimento e aprovar a proposta dos serviços para proceder de imediato à 

aquisição de 100 licenças de Nível 1, pelo período de 1 ano, ao fornecedor Cisco, para solucionar a situação dos 

municípios com necessidade de ligações telefónicas e preparar a migração da totalidade da infraestrutura para um 

serviço de operador. 

12. Assuntos da UTE 

12.1 Compensação tarifária ao Operador de SPTP de acordo com DL 14– 
C – primeiro semestre de 2022 

 
O C.I. deliberou tomar conhecimento e aprovar a proposta dos serviços para pagamento do défice tarifário 
ao Operador de SPTP de acordo com DL 14– C – primeiro semestre de 2022.  

 
12.2 Proposta de caracterização de veículos TPAC  

 
O C.I. deliberou tomar conhecimento e aprovar a imagem da nova marca a usar no Serviço Público de 
Transporte de Passageiros do Alentejo Central. 

 
12.3 Adenda ao contrato interadministrativo de Alandroal 

 
O C.I. deliberou tomar conhecimento e aprovar o aditamento ao Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências que permitirá ao Município de Alandroal assumir o exercício regular das 
competências como Autoridade de Transportes Municipal para o planeamento, contratualização e gestão 
dos serviços de transporte público flexível a implementar no Município.  
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12.4 Continuidade do PART Ferroviário em 2023 

 
O C.I. deliberou tomar conhecimento e aprovar a proposta dos serviços para envio da missiva aos 
Ministérios das Finanças e das Infraestruturas e Habitação e ainda à Secretaria de Estado das 
Infraestruturas solicitando a outorga de novo Contrato Interadministrativo de Delegação e de Partilha de 
Competências para manter a aplicação da redução tarifária aos utilizadores do Transporte Público 
Ferroviário. 

 
12.5 Desvio de valores do PART relativamente ao estimado  

 
O C.I. deliberou tomar conhecimento do desvio de valores do PART relativamente ao estimado e aprovar 
a proposta dos serviços para reforço do compromisso referente ao contrato atual (até agosto) do PART 
com a Rodoviária de acordo com o acréscimo estimado. 
 

12.6 Utilização da Interface de transportes de Setúbal (ITS) pela 
Rodoviária do Alentejo 

 
O C.I. deliberou aprovar a proposta dos serviços para envio da missiva à Câmara Municipal de Setúbal 
apelando a que possibilite ao operador Rodoviária do Alentejo a tomada e largada de passageiros no 
espaço público. 
 

12.7 Fiscalização de estacionamento DL 107/2018 
 
O C.I. deliberou tomar conhecimento e aprovar a proposta dos serviços para aquisição conjunta de 
serviços de fiscalização de estacionamento à empresa CTT, sendo que cada município contratualizará 
diretamente com os CTT os custos de manutenção e processuais. 

 
12.8 Elaboração do PITEAC – Plano Intermunicipal de Transporte Escolar 

do Alentejo Central: ponto de situação 
 

O C.I. deliberou tomar conhecimento do ponto de situação dos trabalhos de elaboração do Plano 

Intermunicipal de Transporte Escolar do Alentejo Central (PITEAC). 

 

 

Évora, 24 de junho de 2022. 

 

O Primeiro-Secretário 

 

 

 

Arqt.º André Espenica 


