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 EDITAL  

DELIBERAÇÕES DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA 
 CIMAC – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL  

SETEMBRO DE 2019 
De acordo com o disposto no artº 56º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, torna-se público que o Conselho 
Intermunicipal (CI) da CIMAC tomou as seguintes deliberações na sua reunião de setembro de 2019: 

 

30 DE SETEMBRO DE 2019 

1. EIDT-AC – Apresentação da proposta de estratégia 
O CI deliberou aceitar a proposta de Estratégia para o período 2021-2027 nas suas linhas gerais e dar conhecimento 
da mesma à CCDRA. 

2. ADRAL: resposta ao TC 
O CI deliberou reformar a deliberação de 16/07/2019, integrando novos elementos remetidos pela ADRAL como 
suporte à decisão de aumento de capital daquela agência. 

3. PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária 
O CI aprovou uma proposta de operacionalização dos apoios do PART aos estudantes dos 10º, 11º e 12º anos, assim 
como uma minuta de protocolo a celebrar entre a CIMAC e os municípios, formalizando as regras de apoio e a 
metodologia de operacionalização. O CI aprovou ainda uma proposta de resposta a um requerimento apresentado 
por um membro da Assembleia Intermunicipal (AI) questionando o CI sobre a reciprocidade do apoio do PART entre 
o território da CIMAC e o da CIMAL. 
O CI tomou conhecimento de uma informação dos serviços sobre a continuidade da aplicação do PART no ano de 
2020 e 2021. 

4. Alterações ao orçamento e ao Plano 

4.1 Ratificação de alteração já aprovada pelo Presidente 
O CI ratificou a aprovação, por parte do seu Presidente por motivos de urgência, da 9ª modificação ao orçamento 
de 2019. 

4.2 Aprovação de alteração 
O CI aprovou a 10ª modificação ao orçamento de 2019. 

5. CIRO 
O CI deliberou: 

 Preparar uma exposição a enviar à DGAL, à DGAV e à CCDRA sobre as necessidades de investimento e a 

exiguidade do apoio financeiro; 

 Solicitar aos municípios que reflitam sobre as questões colocadas e transmitam à CIMAC a sua posição 

relativamente ao investimento proposto e à sua repartição. 

6. RCDE 
O CI tomou conhecimento da situação atual. 

7. GRM – Grande Rota do montado 
O CI concordou que se celebrem protocolos, entre os municípios e a CIMAC, que regulem a colaboração na 
manutenção das ecopistas/plataformas das ferrovias, obrigação prevista no contrato com a IP Património. 

8. Julgados de Paz 
O CI deliberou que a CIMAC promova uma reflexão, ao nível técnico (serviços jurídicos), sobre este assunto para 

melhor informar uma futura decisão do CI. 
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9. Seminário PICIIE: (data, local, programa, ...) 
O CI deliberou aprovar a proposta de programa do Seminário “Política Educativa Municipal e Intermunicipal” e fixar 
a data de 24 de outubro para a realização desta iniciativa. 

10. Candidaturas 
O CI tomou conhecimento do conjunto de candidaturas em preparação e pendentes de decisão em diversos 
programas de apoio. Sobre a candidatura do projeto “Além Risco” o CI deliberou que se solicite mais informação 
sobre as componentes da ação a realizar e sobre a participação esperada dos municípios nas mesmas. 

11. Relatório gestão 1º Semestre CIMAC 
O CI tomou conhecimento do Relatório do ROC relativo à situação económica e financeira da CIMAC no 1º semestre 
de 2019. 

12. Relatório Gestão 1º semestre GESAMB 
O CI tomou conhecimento do Relatório de Gestão da GESAMB relativo ao 1º semestre de 2019. 

13. Prémio concurso de fotografia "Phenomena" 
O CI ratificou a decisão do secretariado executivo de financiar do 1.º prémio do concurso e deliberou marcar 
presença na cerimónia de inauguração. 

14. Financiamento do funcionamento CIMAC: 
O CI tomou conhecimento de informação detalhada sobre as despesas com pessoal e as receitas resultantes das 
contribuições mensais e deliberou solicitar elementos complementares para reflexão sobre o assunto até à 
apresentação da proposta de documentos previsionais na sua próxima reunião.  

15. Libertação de caução 
O CI aprovou a libertação de uma caução referente ao contrato de aquisição de Serviços de Operação, Manutenção, 
Gestão e Suporte Técnico da Infraestrutura e Serviços de Data Centre CIMAC, celebrado com a empresa DECSIS. 

16. Eleição do Presidente e Vice-presidentes do CI e delegação de poderes 
O CI elegeu a presidência que exercerá funções a partir do dia 1 de outubro de 2019 e até ao final do mês de 
setembro de 2020. Nessa sequência, o CI procedeu à delegação de competências no seu Presidente. 

 

Évora, 11 de outubro de 2019. 
O Primeiro-secretário 

 
 
 

Arq. André Espenica 


