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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 25 de outubro de 2022: 

 

25 DE OUTUBRO DE 2022 

0. Período antes da ordem do dia 

 
• Por forma a evitar a proximidade ao Natal, o C.I. deliberou antecipar a sua reunião de dezembro, 

inicialmente agendada para dia 20, para o dia 13 de dezembro 
 

• O C.I. deliberou conceder aos funcionários da CIMAC o dia 23 de dezembro como data alternativa 
à tolerância de ponto de dia 30 de dezembro, já aprovada por este órgão. 
 

1. Constituição de equipa de trabalho para criação de um Programa 
Intermunicipal de Incentivos ao Voluntariado de Emergência e 
Proteção Civil 
 

O C.I. deliberou aprovar constituição de equipa de trabalho para criação de um Programa Intermunicipal 
de Incentivos ao Voluntariado de Emergência e Proteção Civil.  
 

2. GESAMB: revisão tarifária e relatórios de execução orçamental  
 

O C.I. deliberou tomar conhecimento do Relatório de Execução Orçamental e do Plano do 1.º semestre 

de 2022, aprovado pelo Conselho de Administração da Gesamb a 22/09/2022, bem como Relatório do 

Fiscal Único. 

 

3. Apresentação de EIDT: Ponto de situação e enquadramento  
 

O CI deliberou tomar conhecimento do ponto de situação dos trabalhos e dos próximos passos no âmbito 

da Estratégia Integrada de Desenvolvimento territorial. 
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4. Assuntos da UGR 
4.1 Alteração orçamental permutativa UIQ 

 
O C.I. deliberou aprovar a alteração permutativa ao orçamento de despesa para reforço do projeto 

«Serviços Partilhados TIC». 

 

4.2 Alteração orçamental modificativa e alteração do quadro de pessoal 
 

O C.I. deliberou aprovar e submeter à Assembleia Intermunicipal a alteração orçamental modificativa n.º 

10/2022 ao Orçamento da Receita, ao Orçamento da Despesa, ao Plano de Investimentos e ao Plano de 

Atividade, incluindo alteração ao quadro de pessoal. 

 

4.3 Documentos previsionais 2023-2027 
 

O C.I. deliberou aprovar e submeter à Assembleia Intermunicipal as Demonstrações Previsionais da CIMAC 

para 2023-2027, no cumprimento dos termos legais e em conformidade com os princípios e regras 

previstas no Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (Lei nº. 73/2013, de 3 

de setembro) e no Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública (SNC-AP), 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 192/2015, de 11 de setembro. 

 

4.4 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. 

 

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

5. Assuntos da UAD 
5.1 Novas candidaturas: informação 

 
O C.I. deliberou tomar conhecimento das novas candidaturas em preparação pela CIMAC, nomeadamente 
os projetos Cardimed, Adapt-Med, FENICE e AEGIS. 

 
5.2 Participação/organização de eventos em 2023 

 

O C.I. deliberou aprovar a proposta de apoio à organização das As Jornadas Ibéricas de Infraestruturas de 

Dados Espaciais (JIIDE) de 2023.  
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6. Assuntos da UIQ 
6.1 Volta ao Alentejo 2023: concessão da prova à Federação e aumento 

da comparticipação CIMAC 
 

O C.I. deliberou aprovar a concessão da Prova à Federação Portuguesa de Ciclismo, pelo período de 9 

meses, com a contrapartida financeira de 50 000€ , bem como a proposta de distribuição de custos pelos 

municípios. 

 

6.2 RCDE: ponto de situação 
 

O C.I. deliberou aprovar a alienação da RCDE em Hasta Pública e contratação dos serviços de 

conectividade que substituam a mesma, através da implementação de uma VPN multisserviço, alternativa 

à RCDE. 

 

6.3 RIBAC: proposta de encontro 24 de novembro 
 

O C.I. deliberou aprovar a proposta de programa e custos associados ao Encontro “Cooperação Territorial: 

Tornar Visível o Invisível”, a realizar no próximo dia 24 de novembro, na Biblioteca Municipal Almeida 

Faria em Montemor-o-Novo. 

 

7. Assuntos da UTE 
7.1 Ratificação do despacho referente ao Acordo de Exploração 

Conjunta 
 
O C.I. deliberou ratificar o despacho de aprovação do Acordo de Exploração Conjunta das concessões 
(AEC) do Alentejo Central, Alentejo Litoral, Alto Alentejo e Baixo Alentejo, emitido pelo Presidente do C.I. 
em 10 de outubro de 2022. 

 
7.2 Análise da proposta do orçamento de Estado 2023 relativa aos 

Transportes de Passageiros 
 
O C.I. deliberou aprovar o envio de informação com análise da Proposta da Presidência do Conselho de 
Ministros da Lei do Orçamento de Estado para 2023 (Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª), de modo a antever 
(e planear) o próximo ano relativamente ao Serviço Público de Transporte de Passageiros (artigo 134.º da 
Proposta) para os Ministérios da Tutela (Ministérios do Ambiente e Ação Climática e das Finanças),  para 
a entidade reguladora (AMT) e para a Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
 

7.3 Harmonização das medidas de mitigação da crise energética 
aprovadas pelo CI e propostas pelo Conselho de Ministros 

 
O C.I. deliberou tomar conhecimento da harmonização das medidas de mitigação da crise energética 
aprovadas pelo C.I. e propostas pelo Conselho de Ministros. 
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7.4 Manutenção preventiva e corretiva da sinalização luminosa do 
Alentejo Central 
 

O C.I. deliberou aprovar a adjudicação da proposta da soltráfego e prossecução do processo para a 
realização de um procedimento concursal conjunto para a manutenção preventiva e corretiva dos 
semáforos dos municípios do Alentejo Central. 

 
 

Évora, 3 de novembro  de 2022. 

 

 

O Primeiro-Secretário 

 

 

 

Arqt.º André Espenica 


