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ATA N.º 18/2022 
REUNIÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL  DA 

 CIMAC – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL  

28 DE OUTUBRO DE 2022 

 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de 2022, pelas 11:00 horas, nas instalações da CIMAC, 

teve início a décima oitava reunião, extraordinária, 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 Constituição de Comissão de Avaliação no âmbito do projeto RecolhaBio .................................... 1 

 

1 Constituição de Comissão de Avaliação no âmbito do projeto 

RecolhaBio 

O protocolo de colaboração técnica e financeira – RecolhaBio – apoio à implementação de projetos de 

recolha seletiva de biorresíduos, celebrado entre a CIMAC e o Fundo Ambiental, prevê no ponto 12.1 do 

anexo II - Regulamento do Programa, que: a análise e a avaliação das candidaturas cabe à Comissão de 

Avaliação (CA) da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. 

 

Assim, para efeitos de apreciação das candidaturas submetidas ao abrigo do Programa RecolhaBio_CIM 

Alentejo Central, o Secretariado Executivo deliberou: 

1. Constituir uma Comissão de Avaliação da CIMAC para o Programa RecolhaBio com as seguintes 

competências:  
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i. Análise e Avaliação das candidaturas submetidas ao abrigo do Programa RecolhaBio _CIM 

Alentejo Central, em concreto, de acordo com o definido nos pontos 12 e 13 do regulamento 

do Programa:  

a) Verificação formal dos requisitos de admissão dos candidatos e de elegibilidade das 

candidaturas; 

b) Elaboração da lista de candidaturas admitidas e excluídas; 

c) Análise de mérito em conformidade com o modelo de avaliação identificados no 

Anexo I do Regulamento; 

d) Elaboração do relatório preliminar fundamentado; 

e) Ponderação das pronúncias recebidas no âmbito da audiência prévia dos 

interessados; 

f) Propor a exclusão das candidaturas se verificar a ocorrência de qualquer motivo 

relacionado com a verificação formal dos requisitos de admissão dos beneficiários ou 

da elegibilidade das candidaturas;  

g) Elaboração do relatório final. 

 

ii. Caberá ainda a esta comissão a realização das necessárias notificações aos promotores. 

 

2. A seguinte composição para a referida Comissão de Avaliação: 

• Teresa Batista (presidente) 

• Luís Metrogos 

• Maria Helena Jacinto 

 

 

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

aprovada em minuta. 

 

O Primeiro-Secretário 

 

 

________________________________________ 

 



 28.10.2022 

Pág. 3 de 3 

 

 

 

O Secretário Intermunicipal 

 

 

________________________________________ 

 

 

O Secretário Intermunicipal 

 

 

________________________________________ 
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