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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 20 de setembro de 

2022: 

 

20 DE SETEMBRO DE 2022 

0. Período antes da ordem do dia 

Por forma a possibilitar a preparação dos documentos previsionais a submeter ao C.I. e, posteriormente, 
à Assembleia Intermunicipal, o C.I. deliberou adiar a sua reunião de outubro, inicialmente agendada para 
dia 18, para o dia 25 de outubro. 

1. Apresentação pelo Alto Comissariado para as Migrações/Integração de 

questões relativas às Comunidades Ciganas 

O C.I. deliberou criar um grupo de trabalho intermunicipal para levantamento de informação e criação de 

procedimentos comuns no domínio da integração da comunidade cigana no Alentejo Central. 

 

2. Implementação do RGPD: início dos trabalhos 
O CI deliberou tomar conhecimento da equipa de trabalho, metodologia adotada, diferentes fases e 

resultados pretendidos do projeto «Programa Intermunicipal de Gestão da Privacidade», que tem como 

objetivos principais implementar o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e o Regime Jurídico 

de Segurança no Ciberespaço (RJSC). 

3. 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 avançar de acordo com as intenções manifestadas pelos municípios, sendo 
necessário agilizar uma reunião com a Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) para esclarecer as 
questões pendentes e dar seguimento ao processo.  
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4. 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. 

 

5. Convite para integração no Conselho Científico e Estratégico do 
Centro Académico Clínico do Alentejo, C-TRAIL 

O C.I. deliberou nomear como representante da CIMAC no Conselho Científico e Estratégico do Centro 

Académico Clínico do Alentejo, C-TRAIL, o Presidente da Câmara de Montemor-o-Novo, Olímpio Galvão.  

 

6. Projeto Stone Cast: informação 
O C.I. deliberou tomar conhecimento sobre o projeto Stone CAST (Circular Advanced Sustainable 

Transformation), uma iniciativa criada no âmbito das Agendas Mobilizadoras do Plano de Recuperação e 

Resiliência, na tipologia de Pactos de Inovação. O projeto Stone CAST reúne um consórcio de mais de 50 

empresas e instituições públicas e privadas, que se propõem a desenvolver e criar valor na zona do 

Alentejo, tendo por base um modelo de economia circular. Através de uma aposta na inovação e na 

sustentabilidade da indústria das rochas ornamentais (setor da indústria da pedra natural), o Stone CAST 

visa transformar estruturalmente o tecido produtivo deste setor económico – com especial ênfase no 

setor de extração, transformação e comercialização dos mármores. 

 
7. GESAMB: previsão de resultados negativos em 2022 
O C.I. deliberou tomar conhecimento sobre a previsão de resultados negativos da GESAMB para o ano de 
2022.  

 
8. Documento de apoio a ADL/GAL – Tomada de Posição 
O C.I. deliberou aprovar proposta de tomada de posição dos autarcas da região do Alentejo integrantes 

das parcerias dos Grupos de Ação Local (GAL), relativamente à intervenção dos GAL no próximo período 

de programação 2023-2027. 

 

9. DL 36/2022, de 20 de maio: consequências sobre os custos das 
empreitadas para os municípios – Tomada de Posição 

O C.I. deliberou subscrever proposta de tomadas de posição dos membros que o constituem enviar ao 

Governo reivindicando o apoio aos municípios e a criação de mecanismos para fazer face ao aumento de 

preços de matérias-primas, materiais, e de mão-de-obra com impactos nas empreitadas de obras 

públicas. 
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10. Ratificação de decisões do Presidente do C.I.  
10.1 Protocolo com Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira 

O C.I. deliberou aprovar a ratificação da aprovação do protocolo para fixação de um quadro de cooperação 
no âmbito do Centro Tecnológico Especializado (CTE) entre o Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira e a 
CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. 

 
10.2 Termo da manutenção da vigência das autorizações provisórias 

para a exploração de SPT 
O C.I. deliberou aprovar a ratificação da revogação das Autorizações Provisórias emitidas pela CIMAC à 
empresa Rodoviária do Alentejo em 3 de dezembro de 2019 ao abrigo do artigo 10.º da Lei n.º 52/2015, 
de 09 de junho. 

 
10.3 Alteração orçamental (7/22) 

O C.I. deliberou aprovar a ratificação da aprovação da alteração permutativa ao orçamento de despesa 
para reforço do projeto «Florestas e População», com vista à realização de despesa para «Aquisição de 
serviços de publicidade nos jornais regionais “A Defesa” e “Diário do Sul”».  

 

10.4 Alteração orçamental (8/22) 
O C.I. deliberou aprovar a ratificação da aprovação da alteração permutativa ao orçamento de despesa 
para reforço do projeto «Estrutura de Funcionamento CIMAC», com vista à realização de despesas 
referente a trabalho extraordinário. 

 
10.5 Protocolo RecolhaBio 

O C.I. deliberou aprovar a ratificação da aprovação do Protocolo de Colaboração Técnica entre o Fundo 
Ambiental e a CIMAC, de forma regular o Programa «RecolhaBio – Apoio à implementação de projetos de 
recolha seletiva de bioresíduos». 

 
10.6 Recurso à bolsa de recrutamento no âmbito do Procedimento 

Concursal «Desenvolvimento e Sustentabilidade» 
O C.I. deliberou aprovar a ratificação da decisão de acionamento da reserva de recrutamento interna 
constituída nestes serviços para recrutamento de novo trabalhador necessário ao preenchimento de 
posto de trabalho previsto no mapa de pessoal da CIMAC (Ref. UAD-TS10).  

11. Assuntos da UGR 
11.1 Dívidas dos municípios 

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

 

11.2 Listagem 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. 
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11.3 Alteração das contribuições mensais para 2022 
O C.I. deliberou a aprovar a alteração das contribuições mensais para 2022.  

 

11.4 Alteração orçamental (UTE) 
O C.I. deliberou aprovar a alteração permutativa ao orçamento de despesa para reforço do projeto « 

Autoridade de Transportes do AC – Gestão de Programas», com vista à alocação de verbas pelo Despacho 

n.º 8280/2022, para compensação ao operador pelo défice referente a 2021 e reforço do projeto 

"Instalações e Recursos Técnicos", com vista ao aumento dos Encargos das instalações previsto com 

despesas de energia. 

12. Assuntos da UIQ 

12.1 Auditoria ao licenciamento Microsoft 
O C.I. deliberou tomar conhecimento dos resultados da auditoria decorrida ao Licenciamento Microsoft 

instalado na CIMAC, GESAMB, CCDRA e nos municípios de Alandroal, Arraiolos, Borba, Évora, Montemor-

o-Novo, Mora, Mourão, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Viana do Alentejo, referente 

ao contrato que vigorou entre 2019-2021. 

 

12.2 Encerramento do projeto PICIE: informação 
O C.I. deliberou tomar conhecimento dos resultados do projeto PICIE – Programa Intermunicipal de 

Combate ao Insucesso Escolar, que terminou no passado mês de junho.  

 

12.3 Festa da Malha: informação 
O C.I. deliberou tomar conhecimento da informação relativa à 28.ª Festa da Malha, que decorrerá no dia 

2 de outubro, na Aldeia da Luz, concelho de Mourão.  

 

13. Assuntos da UTE 

13.1 Informação acerca da atualização tarifária do contrato de eficiência 
energética 

O C.I. deliberou tomar conhecimento sobre a atualização tarifária do contrato de eficiência energética. 

 
13.2 Informação acerca da monitorização e gestão das redes de 

Iluminação Pública 
O C.I. deliberou tomar conhecimento sobre as anomalias no Sistema de Operação, Monitorização e 
Gestão da Iluminação Pública do Alentejo Central, elemento pertencente ao Contrato de Gestão de 
Eficiência Energética, designadamente na comunicação com o sistema de telegestão implementado, cuja 
solução passará pela migração para uma nova plataforma de telegestão, já em curso.  
 

13.3 Medidas de Mitigação da Crise Energética 
O C.I. deliberou aprovar a proposta de documento remeter ao Governo, aos Municípios do Alentejo 
Central e restantes CIM/AM’s com listagem medidas a implementar nos locais de consumo no sentido de 
diminuir a utilização de energia. 
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13.4 Aprovação final do Plano de Rede e Oferta do TPAC e repartição de 
custos 

O C.I. deliberou aprovar o Plano de Rede e Oferta do TPAC e a proposta de gestão do contrato, 
designadamente no que se refere aos acertos semestrais das contribuições dos municípios. 
 

13.5 Retificação da repartição de verbas do despacho 8280/2022 entre 
a CIMAC e a CME 

O C.I. deliberou aprovar a proposta de retificação dos valores no âmbito da repartição de verbas do 
despacho 8280/2022, entre a CIMAC e a Câmara Municipal de Évora, decorrente de um lapso no 
preenchimento do Despacho 3515-A/2021.  

 
13.6 Aplicação do PART ao Transporte Escolar no último quadrimestre 

de 2022 
O C.I. deliberou aprovar a proposta de apoio do PART ao Transporte Escolar dos alunos do Ensino 
Secundário, visto que a Portaria referente à fórmula de financiamento das despesas de transporte escolar 
prevista no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 21/2019 não ter sido ainda publicada. 

 
13.7 Acordo de exploração conjunta dos transportes públicos no 

Alentejo 
O C.I. deliberou tomar conhecimento da proposta de Acordo de Exploração Conjunta (AEC) das 
concessões do Alentejo Central, Alto Alentejo e Baixo Alentejo e do parecer emitido pela AMT (entidade 
reguladora). 
 

13.8 Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência 
(ENIPD) 

O C.I. tomou conhecimento sobre a Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência, 
aprovada a 31 de agosto de 2021 pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 119/2021 e deliberou  
comunicar à tutela, com conhecimento ao INR – Instituto Nacional de Reabilitação e à ANMP a 
impossibilidade de introdução de novas cláusulas referentes à Frota nos Cadernos de Encargos da 
Concessão dos Serviços Públicos de Transporte, conforme disposto – uma vez que próprio contrato de 
Serviço Público foi assinado por ambas as partes antes da referida publicação, sendo que a concessão 
iniciou a 1 de setembro de 2022 e terminará a 31 de agosto de 2027 –, bem como a não aplicabilidade da 
eliminação de barreiras de comunicação e informação visto que nenhum dos terminais rodoviários do 
distrito é propriedade da CIMAC. 

14. Assuntos da UAD 

14.1 My Building is Green: abertura de procedimento 
Decorrido o prazo legal para apresentação de propostas no âmbito do procedimento de concurso público 

para “Implementação de soluções baseadas na natureza (NBS) para a adaptação local de edifícios 

educacionais e sociais para as mudanças climáticas na: Escola EB da Horta das Figueiras em Évora. 

Protótipos Life - My building is green.”, e após revogação da decisão de contratar e extinção do 

procedimento por ausência de propostas, conforme arts 79.º  e 80º do CCP, o C.I. deliberou delegar no 

Presidente do C.I. as competências para a autorização de abertura do procedimento de Ajuste Direto, 
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mantendo-se os termos do Caderno de Encargos, sendo convidada a apresentar proposta a LMRP 

Construções, Lda. 

 

Évora, 22 de setembro de 2022. 

 

 

O Primeiro-Secretário 

 

 

 

Arqt.º André Espenica 


