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ATA N.º 15/2022 
REUNIÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL  DA 

 CIMAC – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL  

01 DE SETEMBRO DE 2022 

 

Ao primeiro dia do mês de setembro de 2022, pelas 11:30 horas, nas instalações da CIMAC, teve 

início a décima 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 Preparação da Reunião do Conselho Intermunicipal ...................................................................... 1 

2 Agenda ............................................................................................................................................. 3 

 

1 Preparação da Reunião do Conselho Intermunicipal 

O Secretariado Executivo procedeu a uma primeira abordagem aos assuntos a propor para a 

reunião do Conselho Intermunicipal do próximo dia 20 de setembro de 2022, sendo eles: 

• Apresentação do projeto «Pré-POP - Programa Operacional Pedalar» 

• Apresentação pelo Alto Comissariado para as Migrações/Integração de questões relativas 

às Comunidades Ciganas 

• Projeto Stone Cast - informação 

• Pedido de Apoio da Associação Povo Alentejano 

• Convite para integração no Conselho Científico do Centro Académico Clínico do Alentejo 
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• Assunção e exercício de novas competências pela CIMAC: ponto de situação 

• Julgado de Paz do Alentejo Central 

• Ratificação de protocolo com Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira 

• Ratificação do termo da manutenção da vigência das autorizações provisórias para a 

exploração de SPT rodoviário de passageiros no AC 

• Ratificação das alterações orçamentais 7 e 8/2022 

• Ratificação da assinatura do protocolo do programa RecolhaBio  

• Ratificação do recurso à bolsa de recrutamento no âmbito do Procedimento Concursal 

«Desenvolvimento e Sustentabilidade» 

• Subscrição de documento a enviar à tutela da agricultura e à da coesão, a reivindicar o 

reforço dos fundos a afetar ao DLBC/Leader e às parcerias para a coesão (Monte)  

 

UGR 

• Dívidas dos Municípios 

• Listagem de procedimentos em curso 

• Alteração das contribuições 

• Alteração orçamental (UTE) 

UAD 

• Contrato para o Desenvolvimento e Coesão Territorial Alentejo Central 

• Informação sobre contributos enviados em sede de Consulta Pública do Programa 

ALENTEJO 2030 

UIQ 

• Inspeções operacionais anuais parques infantis – preparação de procedimento  

• Auditoria ao licenciamento Microsoft 

• Transmissão Streaming das reuniões do C.I. 

• Encerramento do PICIE: informação 
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• Festa da Malha: informação 

UTE 

• Informação acerca da atualização tarifária do contrato de eficiência energética 

• Informação acerca da monitorização e gestão da IP 

• Aprovação final do plano de rede e oferta do TPAC 

• Alteração das transferências concessão 

• Retificação da repartição de verbas do despacho 8280/2022 

• PART Transporte Escolar 

2 Agenda 

O Secretariado Executivo deliberou retomar as visitas às entidades participadas pela CIMAC, às 

CIM do Alentejo e aos municípios associados, e agendar para o mês de setembro as seguintes 

visitas: 

− CIMBAL 

− Município de Borba 

 

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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